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48. seja 

(18. julija 1967) M' 

Predsedoval dr. JožaVilfan, i 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Začenjam 48. sejo republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Uvodoma želim povedati tovarišicam in tovarišem poslancem, da smo sku- 
šali te' sejo sicer sklicati v roku, ki je navadno predviden za začetek skupščin- 
skih počitnic, vendar to ni uspelo, ker so odbori zelo temeljito pripravljali 
posamezne točke dnevnega reda današnje seje, na drugi strani pa smo hoteli 
spoštovati vse roke, ki jih predvideva začasni poslovnik. Zahvaljujem se tova^- 
rišicam in tovarišem poslancem, da so razumeli situacijo in se v tako velikeiii 
številu udeležili te seje. 

Naslednji tovariši so prosili, da opravičimo1 njihovo* odsotnost: Vinko Hafner, 
Jože Ingolič, Janko Markič, Stane Vrhovec, Slavko Zalokar, inž. Janko Zigon, 
Milan Šepetavec, Ela Ulrih- Atena in inž.'Matevž Bar le. Ali zbor sprejema nji-^ 
hovo opravičilo? (Poslanci se strinjajo'.) 

Ker ni nikakršnega ugovora, štejem, da so navedeni poslanci opravičeno 
odsotni. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 47. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; ; 
3. volitve, imenovanja in razrešitve: i 
a) sodnikov ustavnega sodišča; : o 
b) članov komisije za proučitev visokega šolstva; 
c) generalnega direktorja centralne službe družbenega knjigovodstva; 
č) razrešitev generalnega direktorja in imenovanje vršilca dolžnosti gene- 

ralnega direktorja splošne gospodarske banke SR Slovenije; 
4. obravnava likvidacije poslovnega združenja za izgradnjo' energokemičt 

nega kombinata Velenje in sklepanje o tem s tremi podtočkami: 
a) dopolnitev resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967; 
b) o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v 

zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje in 
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c) o predlogu zakona o uporabi sredstev, naloženih pri splošni gospodarski 
banki v Ljubljani pb zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij; 

5. uresničevanje priporočila Skupščine SR Slovenije za začasno financiranje 
strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967. 

Dolgu jem dodatno pojasnilo, da je predlog, kakršnega sem pravkar dal, 
nekoliko drugačen od tistega, ki sem ga bil vam poslal. Predsednik ustavnega 
sodišča je namreč spremenil svoj prvotni namen. Najprej je bilo mišljeno, da 
bo ob volitvi ustavnih sodnikov tudi referat o ustavnem sodstvu, vendar je 
predsednik ustavnega sodišča prosil, da bi zbor o tem vprašanju temeljito raz- 
pravljali ob drugi primerni priliki. Tako smo pri sestavljanju tega dnevnega 
reda volitve in imenovanja dali naprej in smo v smislu začasnega poslovnika 
predlagali poslanska vprašanja na drugo mesto in ne na zadnje, ker bi po 
začasnem poslovniku bilo prav tako mogoče. Prosim, člane republiškega zbora, 
če se strinjajo s tako predloženim dnevnim redom? Tovariš Vladimir Vrečko 
ima besedo. 

Vladimir Vrečko: Predlagal bi zboru, da 4. točko, to je obravnavo 
likvidacije poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje, opravimo po na- 
slednjem vrstnem redu: 

1. potrditev sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v 
zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje; 

2. predlog zakona o uporabi sredstev in 
3. dopolnitev resolucije o izvajanju gospodarske politike. 
Svoj predlog utemeljujem s tem, da je nelogično, da pričnemo z dopolnitvijo 

resolucije, ki ima že vsebovane elemente, kako se naj pravzaprav stvar reši, 
dočim se naša skupščina še ni izjavila glede potrditve sporazuma in o predlogu 
zakona. 

Predlagam, da bi se vrstni red zamenjal tako kot sem predlagal. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala, tovariš poslanec! S svoje strani 
ne bi bil za ta predlog. Mislim namreč, da lahko potrdimo sporazum šele potem, 
ko se kot zbor odločimo, kaj ie naša gospodarska politika. Resolucija o izvajanju 
gospodarske politike predvideva to> politiko. Sedaj jo želimo precizirati, dopol- 
niti in pripeljati do takšne oblike, ki ustreza sedanjemu stanju. Ce se zbor 
strinja s tako spremenjeno, oziroma dopolnjeno gospodarsko' politiko, imamo 
politično osnovo, da obravnavamo predloženi sporazum in da sklepamo o zakonu 
o uporabi sredstev. Takšna je moja razlaga. Zanima me še stališče predlagatelja, 
to je predstavnika izvršnega sveta, kaj misli o primernosti razporeditve točk 
dnevnega reda. Besedo ima inž. Miran Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš predsednik, mislim, da je tvoj predlog 
sprejemljivejši od predloga, ki ga je dal tovariš Vrečko, četudi predlogu tovariša 
Vrečka ne bi kazalo nasprotovati, vendar se mi zdi, da je vrstni red, kot si ga 
navedel, boljši. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Vrečko ali želite, da o tem gla- 
sujemo? (Ne.) Potem smatram, da je predloženi dnevni red sprejet. Ker ne sli- 
šim prigovorov, razglašam ta dnevni red za sprejet. 



48. seja 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 47. seje republiškega zbora. Ali je kaka pripomba k zapisniku? (Ne.) Ker 
ni nobene pripombe, ugotavljam, da je zapisnik 47. seje republiškega zbora 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Želi kdo od poslancev staviti kako vprašanje? (Ne.) Ker se nihče ne javlja 
k besedi, zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja ter na razrešitve sodnikov ustavnega sodišča. Najprej torej volitve. 

Predlog sklepa o volitvi sodnikov ustavnega sodišča naše republike so 
poslanci prejeli že z gradivom na 47. sejo republiškega zbora. Predlagatelj je 
komisija za volitve in imenovanja ter je njen predstavnik tovariš Milan Vižin- 
tin. Zeli morda tovariš Vižintin še ustno dopolniti predlog komisije za volitve 
in imenovanja? (Ne želi.) Ce ne, pričenjam razpravo' o tem predlogu. Se kdo 
javja za besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javlja, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za predlog, da se 
izvolijo za člane ustavnega sodišča SR Slovenije Milan Apih, Jože Borštnar, 
dr. Miha Potočnik in Mira Svetina, da dvignejo roko? (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa! Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Miha Poto'čnik in Mira 
Svetina izvoljeni za člane ustavnega sodišča SR Slovenije. 

Prehajamo na naslednjo podtočko, to je na razrešitev in izvolitev predsed- 
nika in nekaterih članov komisije za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji. 

Tudi za to točko je predlagatelj komisija za volitve in imenovanja in njen 
predstavnik tovariš Milan Vižintin. Izvršni svet je dal pozitivno mnenje k 
temu predlogu. Zeli predstavnik komisije še ustno dopolniti predlog? (Ne želi.) 
Odpiram razpravo o tem predlogu. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javlja k besedi, zaključujem obravnavo in prehajamo na glaso- 
vanje. Prosim člane zbora, ki so za to, da se razreši predsednik komisije, tovariš 
inž. Marko Bule in člani: Janez Hočevar, Drago Seliger in inž. Marjan Tepina 
ter da se izvoli za predsednika komisije tovariš Drago Seliger, za člane pa Stane 
Dolanc, inž. Milivoj Raič in Ludvik Zaic, da dvignejo roko? (Vsi poslanci dvig- 
nejo' roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so prej navedeni tovariši deloma razrešeni svoje funkcije, 
oziroma na novo imenovani. 

Prehajamo na naslednjo' točko, to je na imenovanje generalnega direktorja 
centralne službe družbenega knjigovodstva za SR Slovenijo. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja in njen predstavnik 
tovariš Milan Vižintin. Tudi k temu predlogu je dal izvršni svet pozitivno 
mnenje, in sicer, da se za generalnega direktorja centralne službe družbenega 
knjigovodstva za SR Slovenijo imenuje Alojz Kersnič, dosedanji glavni direktor 
te službe. Zeli predstavnik komisije predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Odpiram 
razpravo o tem predlogu. Če se nihče ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Prosim, da tisti, ki so za imenovanje tovariša Alojza 
Kersniča za generalnega 'direktorja centralne službe družbenega knjigovodstva 
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za SR Slovenijo, dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tovariš Alojz Kersnič izvoljen za generalnega direktorja 
centralne službe družbenega knjigovodstva za SR Slovenijo. 

Prehajamo na razrešitev generalnega direktorja in imenovanje vršilca 
dolžnosti generalnega direktorja splošne gospodarske banke SR Slovenije. 

Predlog je dala komisija za volitve in imenovanja in je njen predstavnik 
Milan Vižintin. Izvršni svet je dal tudi k temu predlogu pozitivno mnenje. 
Zeli besedo predstavnik komisije? (Ne.) 

Odpiram razpravo o tem predlogu. (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja 
k besedi, jo zaključujem in prehajam na glasovanje. Predlog je, da se razreši 
Riko Jerman dolžnosti generalnega direktorja splošne gospodarske banke SR 
Slovenije in da se za čas, dokler ne bo imenovan njen generalni direktor, ime- 
nuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja, tovariš Bojan Bunc. Prosim, 
kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sprejet sklep o razrešitvi dosedanjega generalnega direk- 
torja splošne gospodarske banke in o imenovanju vršilca dolžnosti generalnega 
direktorja te banke. S tem smo izčrpali tudi tretjo točko dnevnega reda in 
prehajamo na 4. in 5. točko. V smislu člena 69 začasnega poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in 62. člena začasnega poslovnika republiškega zbora predlagam, 
da 4. točko obravnavamo na skupni seji z gospodarskim in organizacijsko-poli- 
tičnim zborom in 5. točko skupaj z gospodarskim zborom. Zeli kdo k temu 
predlogu besedo? Če ne, smatram, da se z obema mojima predlogoma strinjate, 
se pravi da 4. točko obravnavamo z organizacijsko-političnim in gospodarskim 
ziborom, 5. točko pa skupaj z gospodarskim zborom. 

Prekinjam sejo in mi dovolite, da vam sedaj, ker bo skupno sejo najbrž 
vodil predsednik gospodarskega zbora, zaželim prijetne počitnice. S končanjem 
današnjih sej bodo namreč nastopile skupščinske počitnice in bo Skupščina SR 
Slovenije začela spet redno delati 15. septembra. 

i 
(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.15 skupno z 

gospodarskim in organizacijsko-političnim zborom.) 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Začenjam skupno sejo republiškega, 
gospodarskega in organizacij sko-političnega zbora. Na dnevnem redu je raz- 
prava o likvidaciji poslovnega združenja energokemičnega kombinata Velenje 
in sklepanje o tem. 

Republiški, gospodarski in organizacijsko-politični zbor so sklenili, da to 
točko obravnavamo na skupni seji. Na osnovi 69. člena začasnega poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in na osnovi 62. člena začasnega poslovnika republi- 
škega zbora je predsednik Skupščine SR Slovenije sklical to. skupno sejo. 
Predsedniki zborov smo se sporazumeli, da to skupno sejo vodi predsednik 
republiškega zbora. 

Predlagam, da na skupni seji najprej poslušamo ekspoze predstavnika 
izvršnega sveta in da je tudi razprava o tem vprašanju skupna. V smislu po- 
slovnika moramo glasovati ločeno po zborih, kar bi opravili tudi v tej dvorani. 
Kot veste, bomo glasovali o dopolnitvi resolucije o izvajanju gospodarske poli- 
tike v letu 1967 in o predlogu zakona o uporabi sredstev, naloženih pri splošni 
gospodarski banki v Ljubljani. O tem bosta glasovala republiški in gospodarski 
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zbor skupaj, medtem ko bosta o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih 
in pravnih vprašanjih glasovala skupaj republiški in organizacijsko-politieni 
zbor. 

Tovarišice in tovariši poslanci, se strinjate s tem mojim predlogom? Ker 
ni nobenega ugovora, smatram, da je ta predlog sprejet. 

Za to točko dnevnega reda ste poslanci vseh treh zborov prejeli naslednje 
gradivo: 

1. Poročilo o stanju v zvezi z likvidacijo energokemičnega kombinata Ve- 
lenje, o delu začasne komisije, o sklepih izvršnega sveta ter o nadaljnjem akcij- 
skem programu in to s predlogi od I. do V. To poročilo je predložil izvršni svet. 

2. Predlog dopolnitve resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 
1967, ki sta ga predložila odbor za družbeni plan, finance in proračun in odbor 
za proizvodnjo in promet republiškega zbora. 

3. Sporazum o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvi- 
dacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata s pred- 
logom sklepa o njegovi potrditvi, ki ga je predložil izvršni svet. 

4. Sklep skupščine občine Velenje o potrditvi sporazuma o ureditvi premo- 
ženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za 
izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje, ki ga je predložila občinska 
skupščina Velenje. 

Nadalje ste prejeli še predlog zakona o uporabi sredstev naloženih pri 
splošni gospodarski banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za 
skupne rezerve gospodarskih organizacij, ki ga je predložil izvršni svet. 

Vse to gradivo so obravnavali naslednji odbori: odbor za družbeni plan, 
finance in proračun republiškega zbora, odbor za proizvodnjo in promet repu- 
bliškega zbora, odbor ža proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodar- 
skega zbora in začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko- 
političnega zbora. 

V gradivu imate tudi pismeno poročilo, ki so ga predložili vsi ti odbori 
skupaj. Predlog dopolnitve resolucije, sporazumu o ureditvi premoženjskih in 
pravnih razmerij ter predlog zakona o uporabi sredstev je obravnavala tudi 
zakonodajno-pravna komisija. Le-ta je predložila nekatere stilistične spre- 
membe, ki jih je predlagatelj tudi sprejel. 

Za predstavnika na tej seji je izvršni svet določil tovariša inž. Mirana 
Mejaka. Odbor za proizvodnjo in promet in odbor za družbeni plan, finance 
in proračun sta določila kot poročevalca tovariša Mirana Cvenka, odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega zbora tovariša Bo- 
ruta Šnuderla, začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko- 
političnega zbora pa tovariša Ivana Krajnčiča. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, tovariša Mirana Mejaka, za obraz- 
ložitev. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Namen mojega ekspozeja je predvsem prikazati dejstva in napraviti nekatere 
zaključke, ki izhajajo iz teh dejstev. V svojem ekspozeju sem moral upoštevati 
tudi razpravo in zaključke na sejah omenjenih odborov, ki so za nekatera vpra- 
šanja izrazito želeli, da se v mojem ekspozeju še posebej osvetlijo. 

Ideja o vplinjevanju velenjskega lignita je že zelo stara. To je tudi razum- 
ljivo, saj je bil visok odstotek vlage, ki je v velenjskem lignitu, stalno področje 
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zelo interesantnih ekonomskih in tehnoloških raziskav. S to mislijo se je ukvar- 
jalo večje število znanih strokovnjakov. 

V prvem, petletnem planu po osvoboditvi je bila omenjena tudi velepli- 
narna v Velenju. Pomanjkanje sredstev ter dogodki okoli informbiro j a so one- 
mogočili uresničitev takrat zelo ambiciozne investicije. Intenzivneje se je 
nadaljevalo z obdelavo te misli po letu 1950 ter leta 1954 že bil naročen projekt 
za veleplinarno v Velenju. Naročnika tega projekta sta bila rudnik lignita 
Velenje in termoelektrarna Šoštanj. Delo na projektiranju je ponovno zastalo 
ter je bil prvi investicijski elaborat izdelan šele januarja 1960. leta. 

Ta investicijski elaborat iz januarja 1960. leta je imel tele značilnosti: 
Investicijska vsota 48 milijard starih dinarjev, plin kot vir energije ter derivati, 
ki se dobijo pri predelavi plina, uporabni za kemijo in pričetek obratovanja 
leta 1964. Pozneje je ta investicijski elaborat doživel več sprememb in misel 
o veleplinarni v Velenju se je začela polčasi razkrajati. Zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev smo dobili leta 1961 nov investicijski program, ki je bil več 
kot za polovico manjši, in sioer samo za 21 milijard dinarjev. Leta 1963 meseca 
septembra je bil investicijski elaborat ponovno izdelan oziroma popravljen. 
Znesek je tedaj znašal 36 milijard dinarjev. Na podlagi tega so bili v začetku 
1965. leta tudi že zaključeni določeni aranžmaji v inozemstvu. Po reformi, 
novembra 1965. leta je bil ves elaborat ponovno revidiran in tedaj je prišlo 
do zneska 76 milijard dinarjev. 

Iz tega kratkega historiata, ki je vsekakor pomanjkljiv, vendar pokaže 
kronološki razvoj te ideje po osvoboditvi, lahko zaključimo, da smo tekmo' s 
časom izgubili in da je zelo ambiciozen in koristen program veleplinarne v 
Velenju, kot ga je predvidevala prva petletka, ostal nerealiziran. Zaradi po- 
manjkanja sredstev in zaradi drugih težav, ki smo jih doživljali po letu 1948, 
so za ta program značilni neučinkovitost, počasnost ter stalno prilagajanje tre- 
nutnim možnostim, kako dobivati finančna sredstva. To velja predvsem za 
obdobje po letu 1960. 

Kljub temu lahko zaključimo, da bi nam, če bi ta program veleplinarne 
realizirali takoj po osvoboditvi, zmanjkalo lastne akumulacije za druge projekte 
in ne bi manj drugega zgradili. V tem obdobju tudi nismo imeli potrebnih deviz, 
kar je precej oviralo realizacijo programa ves čas od osvoboditve do leta 1960. 

Po letu 1960 je bilo lažje uresničiti ta program, saj smo imeli znatnejša 
finančna sredstva in tudi tuja plačilna sredstva so se lahko dobila prek raznih 
aranžmajev bank. Lahko ugotovimo, da nekih bistvenih strokovnih in ekonom- 
skih rezerv za bolje vplinjevanje premoga od leta 1948 do leta 1954 ni bilo in 
da so se začele pojavljati te rezerve šele po letu 1960. Vsa dokumentacija, 
vezana na EKK, in zasledovanje publicistične dejavnosti kažejo, da so sicer 
obstajale po letu 1960 že nekatere resne rezerve, vendar so bile te redke in 
niso bile dovolj točno dokumentirane. Ne bi se zadrževal s podrobnostmi po letu 
1960, ugotovil naj bi samo to, da je ob koncu leta 1965, ko smo razpolagali z 
dokončno revidirano vsoto 76 milijard, prevladal občutek, prvič, da ni mogoče 
zbrati denarja za to izgradnjo, in drugič, da je ideja vplinjevanja tehnološko 
in ekonomsko v celoti zastarela ter da jo je treba ponovno preizkusiti. 

Na podlagi obravnav, predvsem v bankah in v nekaterih strokovnih krogih, 
je dal izvršni svet januarja 1966. leta izjavo gospodarski banki, da ne bo mogel 
preskrbeti predvidena finančna sredstva za izgradnjo EKK. Ta zaključek 
je prvikrat »natočil čisto vino« glede finančnih možnosti financiranja investicije 
v višini 76 milijard dinarjev. 
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Po tem obdobju od leta 1966 do marca 1967 je pri samem reševanju zadeve 
EKK manjkal določeni realizem, prevladovale so tolažbe, da se bo dala ta 
oprema tako ali drugače replasirati, da se bo dalo na takšen ali na drugačen 
način ugodno odpovedati naročeno opremo še v Angliji. Manjkalo je svežih 
idej in iniciative, vsekakor pa tudi odločnosti in poguma pogledati stvarnemu 
stanju v oči. Leta 1967, v marcu in aprilu, so se formirale prve konkretne ideje 
o tem, kako rešiti zadevo. Takrat je tudi odpotovala skupina, sestavljena iz 
predstavnikov bank, likvidacijskega odbora, izvršnega sveta in uvoznika v 
Anglijo, kjer so se pred dobaviteljem opreme postavila določena konkretna 
stališča. 

V maju leta 1967, kot je razvidno tudi iz materiala, ki ga imate pred seboj, 
je poslovala komisija izvršnega sveta, ki je imela dve seji z zaključki, ki so 
razvidni iz (materiala. Ti so predvsem pokazali, da gazifikacija lignita ne pride 
niti ekonomsko1 več v poštev in da je sama tehnološka ideja bistveno zastarela. 
Meseca maja je bila tudi prva seja izvršnega sveta, ki je odobrila delo komisije 
in sprejela zaključke, ki so navedeni v gradivu in katere bom omenjal še kas- 
neje. Torej v začetku leta 1967 se pokaže tisto, kar nam je v letu 1966 manjkalo. 
Pokaže se realizem in tudi pogum pogledati situaciji v oči, jo reševati hladno- 
krvno, poslovno in brez nerealnih ambicij. 

Maja leta 1967, že dobra dva meseca nazaj smo imeli tako situacijo, da je 
bila oprema v Angliji že naročena, da je bil precejšen del opreme v končni 
izdelavi oziroma del opreme že dokončno izdelan in tudi že uskladiščen. Obstoja 
več možnosti in verjetno bi se lahko zadržali pri treh. Prva možnost je odpo- 
ved a ti prevzem opreme, prekiniti pogcdbo s plačilom vseh stroškov zaradi 
storniranja in odškodnine, ki izhaja iz odpovedi pogodbe. Vsota, ki je bila 
ocenjena in ki bi jo bilo treba plačati kot odškodnino za odpoved pogodbe, je 
tako visoka, da bi bila prohibitivna za kakršnekoli -ukrepe. Gibala bi se — po 
nekih ocenah — med 3 do 4 milijone angleških funtov. Druga varianta je, 
zgraditi zamišljen program, ki bi zahteval dodatno še 30 milijard dinarjev, 
postaviti gazifikacijo velenjskega lignita, ki bi pa v bistvu predstavljal za to- 
varno izgubo, ki bi jo bilo treba vsako leto pokrivati, oziroma regresirati samo 
obratovanje tovarne toliko časa, dokler bi le-ta obratovala. 

Tretja varianta je uporabiti in vključiti v potrebe gospodarskega razvoja 
Slovenije čimveč opreme, z drugo opremo pa poslovno tako ukrepati, da bo 
izguba pri njeni preprodaji čimmanjša. To se pravi, delati pri dobavi opreme 
tako, da se dosežejo čim ugodnejši pogoji pri dobavi razpoložljive opreme, ki 
bi se lahko vgradila, in drugič, ukrepati z neuporabno opremo tako, da se čim 
ugodneje in uspešneje tudi proda, 

Verjetno je cd teh treh variant izbira kar na dlani. Postavlja se namreč 
vprašanje, kaj ie sploh še možno ukreniti, razen tretje variante, ki predvideva, 
da se uporabi čimveč opreme ter, da se pri tem doseže najboljše poslovne 
angažmaje1 z dobavitelji. Iz gradiva je razvidno, zato mi dovolite, da sem 
nekoliko krajši, kaj pomeni uporabiti čimveč že naročene opreme. Uporabiti 
čimveč naročene opreme pomeni, da se iz angleškega posojila izloči tisti del 
opreme, ki je namenjen proizvodnji amoiniaka in sečnine ter kisika ter se tako 
najde v Sloveniji koristnika za opremo. Za proizvodnjo amoniaka je bilo že v 
začetku letošnjega leta določeno, da bi bila največji interesent za prvo stopnjo 
te izgradnje, se pravi za vgraditev opreme, ki je že naročena v Angliji, cinkarna 
Celje. Ta je imela še odobren kredit pri jugoslovanski investicijski banki za 
mešana gnojila, ki ga še ni začela koristiti. Cinkarna ima zelo ugoden strokoven 
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položaj, zadostno število strokovnih kadrov s področja kemije in že dolgoletno 
tradicijo ter je čvrsto organizirano podjetje znano v Evropi in v svetu. 

S postavitvijo naročene opreme za izdelavo amoniaka v Celju se lahko 
dosežejo vsekakor zelo koristni učinki. Ti koristni učinki so v tem, da priče- 
njamo v Sloveniji s petrokemijo, ki jo verjetno sieer v tem času ne bi mogli 
začeti, če ne bi imeli te razpoložljive opreme, in na drugi strani, da lahko okoli 
tega zametka petrokemije dosežemo širše integracijsko sodelovanje celotne 
slovenske bazične industrije. 

Kot sem že omenil, je med razpoložljivo opremo, ki se jo lahko z ugodnimi 
učinki pri nas vgradi, tudi kisikarna. Tovarišem, ki poznajo jeseniško železarno, 
je jasno, da bo brez uporabe kisika proizvodnja jekla na Jesenicah v zelo 
kratkem času tako zastarela, da Jesenice pravzaprav ne bodo mogle konkurirati 
s svojimi proizvodi na svetovnem trgu. Jesenice bodo morale kisik amo v 
kratkem času naročiti in vključiti v postopek, saj je LD postopek za železarno 
pravzaprav edini perspektivni izhod. 

Preostalo' opremo, kot sem že prej omenil, je možno v tej fazi samo delno 
plasirati. Gre predvsem za to, da se oceni situacija, v kateri je sedaj ta likvi- 
dacija, situacija, v kateri razni interesenti za to opremo mislijo, da bodo lahko 
dosegli zelo ugodne poslovne angažmaje, se pravi, da bodo dobili to opremo po 
zelo ugodnih cenah. Seveda, za potek likvidacije to ne bi bilo zadovoljivo. Zato 
je treba preostalo opremo, kolikor se je ne da ugodno prodati, uskladiščiti in 
jo postopoma predajati, kar bo seveda trajalo več let. Če se za to tretjo varianto, 
ki predvideva uporabo čimvečje količine opreme v gospodarstvu in smotrno 
prodajo vse preostale opreme ne odločimo, je stanje naslednje: čas dela proti 
nam! Oprema je v Angliji naročena in kolikor ne pride z naše strani do 
zahtev po njeni modifikaciji, se pravi, da se ta oprema prilagodi variantam, ki 
sem jih prej navedel, potem bo angleški dobavitelj dostavil takšno opremo kot 
je naročena. Dostavil bo torej nemodificirano opremo, s katero nimamo kaj 
početi. Z našo neodločnostjo bi nadaljevali napake iz preteklosti, ki bi jih 
seveda precej drago plačali. 

Kot sem že prej deial, dela čas proti nam, če ničesar ne rečemo, oziroma 
če se vzdržimo kakršnihkoli odločitev. Ce se torej tovariši poslanci vzdržite 
glasovanja za predloge, ki so dani, potem čas deluje naprej. Smo na križišču, 
od koder ni druge poti kot ta, ki sem jo omenil. Dobava modificirane ali pa 
nemodificirane opreme. Z nemodificirano opremo nimamo kaj početi, oziroma 
nismo mogli v tem času ugotoviti, kaj naj bi z njo sploh počeli, razen 
da bi jo uskladiščili, oziroma precejšen del prodali tudi kot staro železo in 
tako zaposlili tiste kapacitete, ki predelujejo staro železo. 

Glede ukrepanja se torej v tej situaciji vsiljuje dvoje med seboj neodvisnih 
vprašanj. V odborih je bilo precej diskusij okoli historiata razlogov, ki so 
privedli do te situacije. Razprava o tem vprašanju je suverena pravica skup- 
ščine. Drugo vprašanje, to je vprašanje glede ukrepanja, pa je neodvisno od 
prvega vprašanja in sicer v tem, da moramo ukrepati hitro in sanirati nastalo 
stanje ter sprejeti čimprej najugodnejše variante, da se ta dokaj mučna 
situacija, ki traja že od leta 1966, razčisti in da se stroški, ki so povezani z 
zadrževanjem in z našo neoidločnostjo, zmanjšajo na minimum, oziroma da 
preprečimo naraščanje teh stroškov. 

Dovolite mi, da navedem nekaj dejstev, ki bi jih morah upoštevati pri 
našem sklepanju. To so poroštvo republike, sprejeto ina 38. seji izvršnega sveta 
26. junija 1964 in izjave izvršnega sveta, da bo le-ta poskrbel za manjkajoča 
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finančna sredstva. Iz tega sledi, da je republika kot supergarant v prizadevanjih 
za EKK materialno ogrožena ter, da bo praktično nosila vse posledice. V dose- 
danji fazi, dokler se sporazum med občinsko skupščino in nami ne ratificira, 
pa republika, oziroma njeni organi in izvršni svet nimajo formalne pravice 
usmerjati delo likvidacijsekga odbora na način, kot sem ga prej predlagal. 

Zato bi za čim uspešnejše poslovanje v bodoče bilo zelo nujno in koristno 
ratificirati sporazum med občino, rudnikom in termoelektrarno Šoštanj, kot 
je to predloženo. Tako se na eni strani razčisti situacija ne samo glede plačila, 
marveč tudi pravice do nadaljnjega poteka likvidacije. Te pravice usmerjanja 
republika brez ratificiranja tega sporazuma nima. Likvidacijski odbor je organ 
likvidacijske komisije, likvidacijska (komisija pa organ občinske skupščine 
Velenje. S predlaganim sporazumom se občina odpove pravici usmerjanja likvi- 
dacijskega odbora, republika pa prevzame na sebe obveznosti plačila izgube, 
ki jo praktično že ima. Iluzorno bi bilo namreč misliti, da bi samo ena občinska 
skupščina, razen nekaj skromnih 'milijonov, lahko v bodoče bistveno prispevala 
k pokritju nastale izgube. Rudnik in termoelektrarna Šoštanj izgubita s tem 
sporazumom pravico do uveljavljanja ene milijarde dinarjev, ki sta jih skupaj 
vložila. Sporazum daje pravzaprav republiki poleg obveznosti pokritja izgube 
tudi pravico usmerjati likvidacijo. Sporazum so potrdili delavski svet rudnika 
29. junija 1967, delavski svet termoelektrarne Šoštanj 19. junija 1967 in občinska 
skupščina Velenje 16. junija 1967. Sporazum postane veljaven, ko ga ratificira 
tudi Skupščina SR Slovenije. 

Izvršni svet bo moral Skupščini SR Slovenije prezentirati dokončno vsoto 
predvidene izgube. Te izgube danes še ni mogoče dokončno oceniti, vendar 
bo po oceni splošne gospodarske banke, ki ne odstopa od prognoz, ki so sedaj 
v veljavi, znašala približno 115 milijonov novih dinarjev. Strukturo same izgube 
ter način pokrivanja virov itd., bo lahko izvršni svet prezentiral Skupščini SR 
Slovenije v jeseni. Opozarjam, da to ne vpliva na ratifikacijo sporazuma, 
kajti to izgubo moramo plačati, če sporazum ratificiramo ali ne. Plačilo te 
izgube izhaja iz garancije, ki je bila sprejeta leta 1964 na podlagi izdanega 
poroštva. 

Izguba je seveda odvisna še tudi od dokončne ureditve odnosov med doba- 
vitelji opreme v Angliji, v Češki, med bankami in med likvidacijskim odborom 
oziroma republiko. V precejšnji meri je odvisno tudi od sposobnosti ter od mož- 
nosti za prodajo nsrazvrščene opreme, dalje od načina, kako se bo rešilo vpraša- 
nje skladišča, kako dobiti kupce, kakšen bo z njim aranžma, skratka od vrste 
vprašanj, ki so sedaj odprta in, ki bodo šele v jeseni več ali manj toliko* jasna, 
da bomo lahko prezentirali oceno izgube. Vsekakor je odvisna izguba tudi od 
hitrega ukrepanja, od ratifikacije sporazuma, ki je danes pred skupščino, 
in ki daje možnost republiki, da lahko nadalje ukrepa na tem področju. 

Poleg tega ste, tovariši poslanci, prejeli tudi osnutek zakona o uporabi 
dopolnilnih sredstev, ki so naložena pri splošni gospodarski banki. Ta zakon 
je potreben zato, da lahko že letos pravočasno pričnemo z gradnjo prve faze, 
z vgraditvijo že naročene opremo. Kolikor ne bi razpolagali s potrebnimi dinar- 
skimi sredstvi, bi to povzročilo zamudo v gradnji, ki bi pričela dokaj pozno, 
kar bi ogrožalo garancije za dobro funkcioniranje opreme, ki jo da na razpolago 
dobavitelj. Na podlagi izračunov in obrazložitev, ki jo imam na razpolago, 
vidite, da so potrebna dodatna dinarska sredstva za vgraditev opreme, ki je 
naročena v Angliji. Takoj po sprejemu tega zakona bo treba početi s pripravaimi 
oziroma z razgovori s konzorcijem beograjskih in naših bank, kako bi tudi 
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rešili vprašanje dinamike sredstev. Ta seveda ni ugodna; količinsko ta zakon 
omogoča sredstva, po dinamiki pa ne. Dalo bi se, upajmo, z razgovori zago- 
toviti tudi ta sredstva. 

Ob obravnavi likvidacije se je v odborih skupščine postavilo tudi vprašanje 
druge faze izgradnje bazične kemije. Ta druga faza je predvsem vprašanje 
poslovnega interesa samih podjetij, bank, nadaljnje integracije bazične kemije, 
vprašanje združenj, skratka, to je področje poslovnih dogovorov in ekonomskih 
gibanj, ki so se in se bodo' razvila na tem področju, kar bo> odločilno za gradnjo 
druge faze v okviru takšne ali drugačne integracijske grupacije podjetij in bank. 

Na koncu mi dovolite, da še omenim, da je pred nami tudi predlog dopol- 
nitve resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, kot jo predlagata 
cdbora za proizvodnjo in promet ter za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zibora. Izvršni svet je na seji 13. julija 1967 ta predloga sprejel, 
saj daje možnost za ukrepanje v zgoraj omenjenem smislu. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Opravičujem se, da sem vas pozabil 
obvestiti o tem, da smo na to sejo povabili predstavnike zainteresiranih podje- 
tij in institucij. To iso termoelektrarna Šoštanj, rudnik lignita Velenje, splošna 
gospodarska banka Slovenije, cinkarna Celje, gospodarska zbornica Slovenije 
in kemijski inštitut »Boris Kidrič« v Ljubljani. —• Ah želi poročevalec odborov 
še kaj dodati k pismenemu poročilu? (Ne žeh.) Na osnovi ekspozeja odpiram 
razpravo. Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Potem, ko sem skrbno preštudiral gradivo in dokumentacijo o predloženi likvi- 
daciji EKK, za katerega tudi danes trdim, da je zajadral v neodgovorne in 
stihijske vode, sem prišel do prepričanja, da mi kot poslancu tega najodgovor- 
nejšega telesa naše republike sedaj »post festum« po nekaj let trajajoči neslavni 
epopeji te, dokaj nejavne akcije, ne preostaja nič drugega kot glasovati za 
likvidacijo tega zgrešenega projekta. Takšno glasovanje mi je še toliko težje, 
če pomislim na naslednjo točko dnevnega reda, na nemogoče finančno stanje v 
strokovnem šolstvu, ki se je po »igri ironije« znašlo istega dne pred istim 
zborom. 

Postavljeni pred izvršeno dejstvo odpihujemo težke milijarde, tam pa 
kljub »maratonskim« diskusijam nismo sposobni najti učinkovitega načina, 
kako zagotoviti sredstva za normalno delovanje izobraževanja, ki je prav tako 
sestavni del naše nacionalne naloge. 

Mislim, da je treba dati vse priznanje izvršnemu svetu, ki se je končno 
odločil, da korenito in temeljito likvidira ter vsaj delno razkrije problem 
EKK, ki spričo meglenoisti in nekake tajnosti že vrsto let razburja in vzbuja 
našo pozornost. Pri vsem tem bi bil nedosleden, če ne bi opozoril na dva zelo 
važna momenta, ki jih predloženo gradivo le malo ali sploh ne omenja. 

1. Popolna nekoordinacija prakse z znanostjo. Gradivo omenja, da je likvi- 
dacija EKK posledica premikov iz karbokemije v petrokemijo'. To naj bi se po 
istih virih dogajalo v letih 1960 in kasneje. Nič ni bolj zgrešenega kot to, 
kajti znanosti je popolnoma jasno, da se karbokemija že od konca druge sve^ 
tovne vojne zelo hitro umika petrokemiji. Tega so se hitro zavedle nekatere 
države in zgradile močno petrokemično industrijo in si prav na tej bazi omogo- 
čile velik gospodarski napredek. Tako je Italija pričela ta proces po letu 1947, 
Zvezna republika Nemčija Francija in Velika Britanija, čeprav bogate premo- 
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govne države z razvito karbokemijo, že desetletja nazaj spreminjajo svojo 
usmerjenost v petrokemijo, četudi morajo uvažati potrebne surovine. Tudi 
Združene države Amerike so že v letu 1962, torej tistega leta, ko EKK še ni 
sklepal pogodb za izgradnjo karbokemije, proizvedle 13 milij. ton organskih 
baznih surovin, od tega kar 93'% na osnovi nafte in plina. Tudi Sovjetska 
zveza je že v začetni dobi Hruščova vložila precej milijard rubljev v izgradnjo 
petrokemije. Vsi ti procesi bazične izgradnje kemije so se dogajali — kot 
vidimo —■ pred letom 1960, ko je naša skupina EKK šele pričela z osnutki del 
o gradnji tehnološko in ekonomsko v naprej obsojene zastarele karbokemije. 
V vsakem kemičnem priročniku je moč najti ugotovitev, da proizvodnja umetnih 
gnojil in umetnih mas, ki vse bolj zamenjuje klasične materiale, kot so jeklo, 
steklo1, barvaste kovine ipd., povečuje svojo uporabnost in postaja last najširših 
potrošnikov. Ta proizvodnja bazira prav na razviti petrokemiji, ki uporablja 
nafto in zemeljski plin za svoje surovine. 

Vem, da so naše znanstvene institucije na te procese opozarjale in tudi 
ugotavljale, da gradnja karbokemije v letu 1960 in kasneje sploh ne pride več 
v poštev in da je potemtakem že vnaprej obsojena na ekonomski neuspeh. 

Takšnim znanstveno utemeljenim ugotovitvam sledi zaprtje družbe EKK 
v lastne okvire, pa čeprav je zadeva vseslovenskega pomena. Takšna nekoordi- 
nacija znanosti in prakse, oziroma odklanjanje znanosti od praktičnih proble- 
mov, ne more rediti pozitivnih in daljnoročnih sadov. EKK je torej potrditev 
te že stoletja stare Marxove ideje o retrogradnih procesih ekonomske baze in 
njene superstrukture. Stvar je še nekoliko bolj grenka, če se spomnimo, da 
je prav ta naša odrinjena kemična znanost, po nemali zaslugi pokojnega nestorja 
dr. Samca, dosegla eno najvidnejših stopenj znanstvenega razvoja v Evropi. 

2. Zavestno ali pa nezavestno odklanjanje mnenj, ki jih je Skupščina SR 
Slovenije dokaj jasno deklarirala. Naj k temu ne navajam vprašanj mnogih 
poslancev, ki nanje, na žalost, niso dobivali zadovoljivih odgovorov. Opozoril 
bi le na obširno diskusijo, danes bi ji rekli, da je bila preroška, na 18. seji 
republiškega zbora dne 18. in 19. februarja 1965. Razvijal jo je poslanec Mitja 
Vošnjak. Dovoljujem si, da njegove najpomembnejše misli preberem v izr- 
virniku. 

Pravi: »Prepričan sem, da gre za dolgoročno, morda usoidno odločitev, in da 
lahko s to odločitvijo prejudiciramo' razvoj celotnega slovenskega gospodarstva. 
Ne samo, ker bomo angažirali letos in tudi v bodoče skozi vrsto let ogromna 
sredstva, ki nam bodo manjkala drugod, temveč tudi zaradi tega, ker bomo s 
tako orientacijo, ki se je verjetno v svetu že precej preživela, lahko obsodili 
celotno slovensko gospodarstvo na to, da bo v bodoče navezano na toplotno 
energijo, ki bo dražja od energetskih virov v drugih deželah. S tem bi zmanj- 
šali konkurenčne možnosti našega gospodarstva pri naporih za vključevanje 
v mednarodno delitev dela. Kemiji, ki bi jo razvili na osinovi premoga, torej 
v bistvu zastareli karbokemiji, bi prav tako že v naprej onemogočili uspešno 
konkuriranje v svetovnem merilu.« 

In dalje: »Prepričan sem, da je bila celotna ideja nekoč koristna in v redu, 
medtem pa so se časi spremenili. V razvitih deželah so odkrili velike zaloge 
nafte.« Nadalje: »Nafta in zemeljski plin sta postala cenejši vir energije cd 
premoga in hkrati boljša baza za kemijo' kot premog. To je pojav tudi v državah, 
ki imajo daleč bolj razvito produkcijo premoga kot mi, ki nimajo lastnih virov 
nafte in zemeljskega plina, in ki imajo na razpolago premog, ki je vse kaj 
drugega kot naš lignit. Celo v deželah kot je Anglija in Zahodna Nemčija, 
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opažamo, da prihajajo vse hitreje na nafto in na zemeljski plin kot na vir 
svoje energije.« 

In na koncu: »V želji, da ne bi zgodovina še enkrat ocenila našega naroda 
kot naroda zamujenih priložnosti, z občutkom teže odločitve, kakršno predla- 
gam, in z zavestjo polne odgovornosti, predlagam republiškemu zboru k tej 
točki še poseben amandma.-« 

Naj sklenem: po teh vzrokih, ki so pripeljali do katastrofe v Velenju, bi 
bilo nedvomno neodpustljivo, če bi tudi drugi podobni projekti, danes stojimo 
pred gazifikacijo Slovenije, ki je nedvomno zelo pomembna za vse naše gospo- 
darstvo, zajadrali v stihijske in neodgovorne vode. Zato menim, da bi morala 
Skupščina SR Slovenije kot najodgovornejši samoupravni organ v republiki 
o teh problemih vedeti vse kaj več in vse kaj več tudi sklepati in ukrepati. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši. Na skupnih sejah skupščinskih 
odborov so bile zelo živahne razprave o. zvezi z EKK Velenje, vendar so ostala 
odprta še nekatera vprašanja. Delno je ostalo odprto vprašnje o takem bodočem 
konceptu slovenske kemične industrije, ki bo najbolj skladno vključevala tudi 
največji možni del opreme EKK. O temu bi želel spregovoriti nekaj več. 

Uvodno še tole pripombo: Za tovariša Staneta Kavčiča vemo, da želi tudi 
danes, ko je predsednik izvršnega sveta Slovenije, da vsakdo o vsakem perečem 
problemu odkrito pove svoje mišljenje. To sklepam iz njegovih besed, ki jih je 
izrekel na sestanku s predsedniki občinskih skupščin in mestnega sveta v 
Ljubljani, dne 11. junija letos, ko je med drugim dejal: 

»Izvršni svet nima do vseh podrobnosti izoblikovane politike. Želimo vas 
seznaniti z logiko naših razmišljanj, nakazati smer misli in dejanj, vi pa ocenite 
vse to in povejte kaj mislite, da bi tako dali svoj prispevek.« 

Podlaga za mojo današnjo razpravo so podatki, ki sem jih črpal iz doslej 
neobjavljenega gradiva avtorjev inž. Milivoja Hladnika, inž. Bojana Držaja, 
doc. inž. Igorja Beliča in drugih. Najprej pa nekaj besed o razvoju kemične 
industrije na Slovenskem. 

Pri nas je nastajala industrija, da bi v sklopu gospodarstva stare Avstrije 
krila del potreb po kovinah. Od tod jeklarne in livarne v bližini Trsta. V 
tej zvezi je znana vloga obeh baronov Zoisov: starejšega in mlajšega. Nastanku 
cinkarne Celje ie po vsej verjetnosti botrovala povezava izdelave barvnih kovin 
za potrebe Trsta in Pulja. S cinkarno^ se pojavlja v Sloveniji zametek bazične 
kemične industrije. Dravska vodna sila je dala Falo, prvo večjo elektrarno 
na Slovenskem še za časa Avstrije, ob njej pa tovarno 'dušika Ruše, kjer so 
začele delovati prve karbidne peči v Evropi. Proizvodnja je krila delno potrebe 
kovinsko-predelovalne industrije, delno pa kmetijstva, ki je začelo uporabljati 
tudi dušična gnojila. V Hrastniku je nastala tovarna kemičnih izdelkov, ki naj 
krije potrebe po žvepleni kislini. Mimo teh, pretežno kemičnih obratov, je 
nastajala in še nastaja na Slovenskem druga industrija, v kateri tudi delajo 
strokovnjaki — kemiki. Vzrok temu pojavu je bila sorazmerno cenena delovna 
sila v tem delu Evrope, kar je povzročilo uvoz tujega kapitala in običajno že 
zastarele opreme s težnjo, da se usmeri izvoz prek Trsta. Nastajali so tudi 
tekstilni obrati, katerih število je med obema svetovnima vojnoma stalno 
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naraščalo. Razvoj te industrije je sprožil nastanek podjetja »Teol«, Ljubljana, 
ki izdeluje še danes pomožna sredstva za tekstilno in za usnjarsko industrijo. 

Avtohtona je pri nas usnjarska industrija. Ta je dala povod za ustanovitev 
tovarn strojil v Sevnici in Majšperku. Majšperk sedaj ne deluje več. Vzrok 
upadanja kemične proizvodnje za potrebe usnjarstva je v premiku te stroke, 
saj se vedno bolj uveljavljajo sintetična strojila, industrija obutve pa je začela 
■uporabljati materiale iz plastičnih mas. 

Ugodna gozdna bilanca in dotlej nedotaknjeni gozdovi so omogočili razvoj 
industrije celuloze in papirja. Tej stroki se po drugi svetovni vojni pridruži 
nov obrat za izdelavo roto-papirja v Krškem. Ker ima Slovenija precej kremen- 
čevega peska, nastajajo iz starih glažut steklarne, ki so v novejšem času dobile 
še en obrat in sicer v Novem mestu. Med obema vojnama so se pojavili kemično- 
predelovalni obrati, ki so še posebej hitro nastajali po drugi svetovni vojni. 
Današnja taka podjetja so: Color-Medvode, Združena kemična industrija Dom- 
žale, Lek Ljubljana-Mengeš, Ilirija Ljubljana in Aero Celje. 

Naj opozorim samo še na živilsko predelovalno industrijo ter na keramično, 
cementarsko, gumarsko in podobno industrijo, kjer se pojavlja strokovnjak — 
kemik kot edini ali celo kot glavni činitelj proizvodnje. 

Mislim, da je dovolj jasno, kako pestra je bila slika kemične in kemično- 
predelovalne industrije, ki smo jo 1945. leta prevzeli v družbeno upravljanje. 
Tedaj so bila osnovna sredstva te industrije že precej izrabljena. Večji del 
naprav je bil zastarel, se pravi že zdavnaj amortiziran. V večini primerov so 
to industrijo dotlej voditi tuji strokovnjaki. Hkrati lahko rečem, da je bilo 
le malo kemikov, ki bi imeli v teh industrijah take položaje, da bi lahko v 
polni meri strokovno uravnavah njene proizvodne procese. 

Po drugi svetovni vojni so začeli prevzemati vso to industrijo domači 
kadri. Ob veliki težnji po njeni hitri rasti smo zapazili tudi primitivizem. 
Sprejet je bil 5-letni plan, ki ga nismo dosegli niti glede doseganja ravni 
proizvodnje niti glede izgradnje objektov. Povečali smo »Pinos« Rače in kemično 
tovarno Pcdgrad. Na novo smo zgradili Tesnilko Medvede, tovarno organskih 
barvil Celje, Lek Ljubljana-Mengeš ipd. Tako smo samo še bolj popestrili 
proizvodnjo v kemični industriji. Nato smo začeli to industrijo razporejati. En 
del smo vključili v različne glavne direkcije Slovenije, drugi del pa v generalno 
direkcijo Jugoslavije. Brž ko je imelo vsako podjetje svoj »klobuk«, je bilo 
jasno, da ne bo koordinirane rasti in usmerjenega vlaganja sredstev. 

Z uvedbo samoupravljanja in komunalnega sistema se v to razdrobljeno 
industrijo vključijo že mlajši kadri, ki ob trdno zasidranih mojstrih v pod- 
jetjih dokaj težko prosperira jo. Želijo sicer pospešiti rast svojih obratov, vendar 
so ti napori neusklajeni. Zelja po nagli obogatitvi posameznih krajev z izgrad- 
njo industrijskih obratov je tako stanje, tako razdrobljenost in tako individualno 
rast samo še bolj omogočila in s tem vnesla med strokovnjake-kemike milo 
rečeno zmedo in medsebojna trenja, ki so potekala predvsem z gledišč in 
stališč posameznega obrata. 

Za izgradnjo kemične industrije je torej potreben predvsem koncept urav- 
novešene in usklajene rasti. Porajali so se predlogi za izgradnjo te ali one vrste 
industrije, do enotnega stališča pa ni prišlo. Nismo bih proti izgradnji industrije 
plastičnih mas kjerkoli. Nastal pa je le mali »Yulon« ob kemični tovarni 
Ljubljana. Koncept izgradnje industrije ob slovenski obali in v prosti luki Koper 
se je uresničil le z izgradnjo »Iplasa«. Sedaj se ob likvidaciji EKK poraja nov 
koncept o slovenski petrokemiji, pred tem pa je bil kemični del tega kombinata 
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le postranskega pomena, če ga primerjamo z velikimi namerami energetikov 
in rudarjev. Toda o tem nekoliko pozneje. 

Očitamo si lahko celo to, da smo gradili poleg že obstoječih še nove isto- 
vrstne industrijske kapacitete. »Lek« je dobival konkurenta v podjetju »Krka« 
Novo mesto, »Vedrog« konkurira v isti občini, to je Ljubljana-Vič-Rudnik pod- 
jetju »Ilirija« in podobno. S kozmetiko se ukvarja tudi »Zlatorog« Maribor, 
ki je sicer prvenstveno tovarna mila in pralnih praškov. Podjetja, ki so si med 
seboj delno konkurirala in si še konkurirajo, so tudi v občini Ljubljana-Moste*- 
Polje, saj izdelujejo vsa tri usnjarska in tekstilna pomožna sredstva. Ta pod- 
jetja so »Teol«, »Arlo«, »Olma«. Radi oviramo tudi proizvodnjo, ki je intere- 
santna, a je žal ostala le v zametku. To je tovarna organskih kislin Ilirska 
Bistrica, ah »Melamin«, kemična tovarna v Kočevju. V podjetju »Color« 
Medvode, Združena kemična industrija Domžale, »Aero« Celje in v drugih 
imajo težavo pri uvozu surovin. 

Tako smo našteli skoraj vseh 29 podjetij, ki predstavljajo v Sloveniji 
kemično proizvodnjo s približno 80 milijardami S din letnega bruto produkta, 
kar pomeni v strukturi slovenskega gospodarstva približno 4 '%> celotnega do- 
hodka. V okviru jugoslovanske kemične proizvodnje odpade na Slovenijo 17,5 %. 
Ta delež se je v vseh povojnih letih stalno zmanjševal. Tako je predstavljal 
1939. leta 31 fl/o, leta 1962 pa samo še 20 %>. Relativno nazadovanje obsega naše 
kemične proizvodnje, ki je danes v svetu dinamična in prodorna industrijska 
stroka, nas opozarja, da Slovenije nikakor ne moremo več prištevati, kar 
zadeva kemično proizvodnjo, med razvito in celo zelo razvito območje. Relativno 
zmanjšanje slovenske kemične proizvodnje nazorno pojasnjuje višino vlaganj 
v letih 1959—1965. Le-ta so znašala za Jugoslavijo 233,4 milijarde S din, za 
Slovenijo pa samo 19,5 milijarde ali 8,3®/». Kot zelo nazorna ilustracija naj 
služi še podatek, da je znašala do konca leta 1965 celotna vrednost osnovnih 
sredstev vseh kemičnih podjetij v Sloveniji 33 milijard S din, kar predstavlja 
le 85 <Vo vrednosti osnovnih sredstev kemične tovarne Pančevo, ali 75 in/o vred- 
nosti tovarne viskoze iz Loznice. Te podatke si dobro zapomnimo'. Navedeni 
podatki namreč kažejo na vsekakor utemeljeno zaskrbljenost glede na perspek- 
tive in bodočnost Slovenije in to še posebno, ker postaja obseg kemične proiz- 
vodnje v svetu vse bolj značilen pokazatelj za stopnjo industrijske razvitosti 
neke dežele, oziroma njene razvitosti sploh. Slovenija nima glede na svoja 
skromna naravna bogastva kakšnih posebnih prednostnih področij gospodarskih 
orientacij, ima pa poleg pogojev za določene turistične potenciale in ob dokaj 
razvitem sistemu kadrovsko-vzgojnih organizacij, že nekaj tradicije na področju 
tehniške vzgoje še ustrezne pogoje za razvoj tistih sodobnih tehnologij, pri 
katerih je neobhodno potrebna širša in razvitejša struktura šolskih, znanstveno- 
raziskovalnih, razvojnih, projektantskih, študijskih in podobnih potencialov. 
Vsekakor je ena izmed strok, katere uspešni razvoj zahteva in vključuje take 
predpogoje, kemijska tehnologija. Kemična proizvodnja je torej stroka, ki bi 
ji morali v strukturi slovenskega gospodarstva posvetiti več pozornosti kot 
smo ji doslej. 

Ce se še enkrat kritično ozremo na dogajanja v zadnjih 15, oziroma 20 
letih na področju naše kemije, lahko ugotovimo naslednja dejstva in pogoje, 
v katerih je potekal razvoj te stroke in pripeljal do sedanjega zaskrbljuje- 
jočega stanja. 

V času povojne obnove in prvih plansko usmerjenih letih našega sociali- 
stičnega razvoja so začeli mnogi kemični obrati preraščati v tovarne, v prej 
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majhne kot srednje kapacitete, v tehnologijo so začeli vstopati strokovno šolani 
kadri: tehniki in inženirji. Proizvodnja je glede količine nekaj časa še kar 
zadovoljivo rasla; ekonomski rezultati so se gibali v okviru jugoslovanskih 
poprečij ali oelo nekaj nad njimi. Žal pa niso s preraščanjem kemične obrti 
v industrijsko tehnologijo paralelno rasli tudi industrijski pogledi, načela, 
organizacije in tehnološke vsebine, ki so neobhodni pogoj za uspešno rast 
kemične industrije.. Individualistično razpoloženje in zaverovanost v samo ozke 
in lokalne probleme lastnih obratov in podjetij je ob relativno težjih pogojih 
dotoka investicijskih sredstev za kemijo v Sloveniji zameglilo in zakrilo v 
svetu in' tudi v nekaterih drugih naših republikah sicer poznano resnico, da 
je možen uspešen razvoj kemične industrije le ob pogojih izrazitega sodelovanja 
tehničnih, ekonomskih in mentalnih potencialov. Pojave v svetu, ko so' se skoraj 
dnevno združevala velika kemična podjetja v integrirane skupnosti, smo sicer 
pri nas sproti registrirali, toda brez posledic v smislu akcije za organiziran 
razvoj naše kemije. Tako nam dolgo časa ni uspelo vzpostaviti, tudi danes 
še ne trdno, v razvoj kemije neobhodno sodelovanje industrije, univerze in 
inštituta. Ob občasnih analizah stanja smo, gledano s stališča industrije, iskali 
vzroke slabega stanja v neprimerno izšolanih kadrih in v nezainteresiranosti 
inštituta za industrijske in proizvodne probleme. Fakulteta in inštitut sta 
običajno videla vzrok vseh težav samo v pomanjkanju sredstev. Resnica pa 
je ta, da nismo v preteklosti, to velja še -danes, vedeli, kaj naj kdo od koga 
pričakuje, želi ali zahteva; skratka, kako nai bo delo medsebojno porazdeljeno, 
koordinirano in kam iiaj tako delo vedi, ob takih pogojih popolne medsebojne 
nepovezanosti med samimi tovarnami in tudi med proizvodnjo1, raziskavami in 
šolo je jasno, da je težko prihajalo do kakršnihkoli razvojnih programov, do 
izgradnje novih postopkov in sodobnih kapacitet proizvodnje, do racionalnega 
izkriščenja pridobljenega znanja izšolanih kadrov in podobno1. Razni individualni 
poskusi za realizacijo posameznih kemičnih investiranj so propadli zaradi dolo- 
čenih vzrokov in v raznih stopnjah priprav za izgradnjo objektov na primer 
za organska barvila, za sintezo pralnih sredstev, za vinilno kemijo, za elektro- 
fosfor, za EKK Velenje, za terilen in podobno. Kot posledica in rezultat takih 
pogojev razvoja pri nas nastopa seveda stagnacija v razvoju proizvodnje v prvi 
fazi, v drugi pa bo nastopila, če se ti pogoji ne bodo spremenili, konkurenčna 
nesposobnost in postopno zmanjševanje in likvidacija kemične dejavnosti pri 
nas. Ce naj kemija v prihodnosti prevzame in opravi nalogo pospešene rasti v 
strukturi našega gospodarstva •—• srednjeročni plan predvideva porast od seda- 
njih 4 na ll«/o, — bo to mogoče le z največjo koordinacijo med tovarno, 
inštitutom in fakulteto. V tem smislu je zelo primerno stališče sveta za kemijo 
in gumarsko industrijo pri gospodarski zbornici, ki pozdravlja ukrepe za odstop 
od koncepta EKK Velenje in v vzpostavitvi kapacitet za proizvodnjo amoniaka 
in uree na petrokemični surovinski osnovi po celjskem konceptu primerno 
osnovo za integrirano sodelovanje. 

V prvi fazi zainteresiranih tovarn za program umetnih gnojil naj bi bile 
cinkarna Celje in tovarna dušika Ruše, tovarna fosforne kisline in fosfatov 
Hrastnik in Zlatorog kot potrošnik uree, tovarna umetne smole Lendava in 
tovarna glinice in aluminija Kidričevo. Na osnovi tako zamišljenega programa 
koordiniranega in integriranega sodelovanja in združenih interesov ter povezav 
mentalnih in materialnih potencialov in ob skupni finančni pomoči bi za slo- 
vensko kemično industrijo lahko pričakovali preobrat indeksov stagnacije v 
indekse napredka. Seveda ne smejo ostati to samo konstatacije v razgovorih in 

2 
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na papirju, marveč morajo takim ugotovitvam in analizam slediti čvrsti dogo- 
vori in ustrezni ukrepi tudi s strani političnih činiteljev, tako osrednjih kot 
lokalnih, ki so doslej čestokrat iz lokalističnih ali posebnih interesov delovali 
v nasprotni smeri in povzročali nepopravljivo škodo. Ne mislim le na primer 
EKK, temveč tudi na primer zdravilišča Slatina-Radenci, ki je zaradi nerazume- 
vanja jugoslovanske investicijske banke utrpelo skoraj tolikšno škodo kot znaša 
škoda v zvezi z EKK. Povpraševanje po slatini je veliko, tudi pri vrelcu je 
mogoča podvojitev proizvodnje, toda predolgo je trajalo, da je podjetje lahko 
nabavilo polnilno napravo s kapaciteto 4000 steklenic na uro na neto polnilno 
napravo s kapaciteto 12 000 steklenicami na uro. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Opozarjam, da odstopaš od predmeta 
naše obravnave. 

Ivan Kreft: Ne odstopam, ker imamo amandma k resoluciji razvoja 
slovenskega gospodarstva. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Toda vprašanje Slatina-Radenci ni 
danes na dnevnem redu. 

Ivan Kreft: Ne, vendar je na dnevnem redu dopolnitev resolucije in 
tega se -držim. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Dovoli, tovariš Kreft, če se držiš 
razprave o kemični industriji, je prav, samo da ne gremo v strokovno diskusijo. 
Prosim, da skrajšaš to točko, kolikor se da. 

Ivan Kreft: Takoj bom končal. Povpraševanje po slatini je veliko. 
Tudi pri vrelcu je mogoče podvojiti proizvodnjo, toda predolgo je trajalo>, 
da je podjetje lahko nabavilo polnilno napravo s kapaciteto 4000 steklenic na 
uro in nato polnilno napravo s kapaciteto 12 000 steklenic na uro, ki bo pri- 
hodnje leto omogočalo napolnitev 100 milijonov steklenic. Taka proizvodnja 
pa je bila možna že pred 5 leti, če ne bi bilo težav z nabavo ustrezne opreme. 
Skoda zaradi take nerazumne investicijske politike gre v milijarde. Ob pri- 
ložnosti bi res rad dobil odgovor na vprašanje: zakaj je v Jugoslaviji tako lahko 
dobiti denar za nerentabilne investicije, veliko težje pa za rentabilne, kot kaže 
primer zdravilišča Slatina-Radenci? 

Sem za uresničitev predloga izvršnega sveta, ker menim, da ta omogoča 
nadaljnji razvoj naše kemične industrije. Zato predlagam, da naj da Skupščina 
SR Slovenije priporočilo za integracijsko akcijo podjetij slovenske kemične 
industrije, saj bi le tak kvaliteten premik opravičil vlaganja v skupnem znesku 
okoli 25 milijard starih dinarjev. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Dovoliš, tovariš Kreft, ali ne boš sam 
obrazložil tega predloga? 

Ivan Kreft: Obrazložil sem ga sedaj. 

Dr. Joža Vilfan: Obveščam zbrane zbore, da je dal tovariš Kreft 
predlog, da se tekst dopolnitve resolucije o izvajanju gospodarske politike v 
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letu 1967, ki ga imate pred seboj, dopolni v tem smislu, da se pod a) za besedami 
»razvoj bazne kemične industrije« dodajo naslednje besede »in za pospešitev 
njenega sodelovanja ter integracijskih procesov«. V ostalem ostaja besedilo 
tako, kakršno je bito. Kdo> še želi besedo? Besedo ima inž. Ferdo Papič. 

Inž. Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Menim, da danes obravnava Skupščina SR Slovenije enega izmed največjih 
problemov slovenskega gospodarstva. S problemom energokemičnega kombinata 
Velenje smo se tudi mi Slovenci uvrstili pred leti v program humorističnih 
oddaj Lole Đukića tako, da smo se tudi s tem objektom pridružili velikim 
napakam, ki jih je napravilo jugoslovansko gospodarstvo v prejšnjih letih. 
Strinjam se s stališči izvršnega sveta in menim, da je to verjetno edina možnost 
za delne rešitve tega problema. Na žalost smo pred dejstvom, da drugega izhoda 
ni. Vendar je to tako velik madež slovenskega gospodarstva, da nas materiali 
ne zadovoljijo, saj so navedeni samo vzroki in številke, nikjer pa ne omenjajo 
ljudi, ki so pri tem sodelovali. Izguba 12 milijard dinarjev pomeni za slovensko 
gospodarstvo veliko obremenitev. Na žalost je ta obremenitev prišla v najtežjem 
času, ko naše gospodarstvo potrebuje vsak dinar, ko se zadeve iz dneva v dan 
zaostrujejo z vključevanjem našega gospodarstva v mednarodno delitev dela. 
S tako zastarelimi stroji in tehnološkimi procesi niso< naši proizvodi konku- 
renčni na evropskem tržišču, zaloge se kopičijo, doma ne moremo prodati vsega, 
ker je kupna moč potrošnika padla. Na drugi strani pa je tudi proizvodnja 
gotovih artiklov v Jugoslaviji prevelika. Iz materialov ni razvidno, kolikšna 
bo letna obremenitev skupnih rezerv gospodarstva, ali bo ostalo kaj tudi za 
naše druge probleme. Bojim se, da bo blagajna izčrpana in da bedo dobili 
odgovor bank, da na žalost iz teh virov sredstev ni več. Vprašam se, ali bo 
kdo sploh odgovarjal, da je do tega prišlo. Pred kratkim je bil na Bledu simpo- 
zij, ki je obravnaval osebno odgovornost. Določena stališča so se tudi tam izkri- 
stalizirala, vendar ko teoretično obravnavamo stvari, smo si vsi enotni, ko pa 
pride do konkretnih primerov, delamo vsi v rokavicah. 

8. julija sem postavil na odborih vprašanje osebne odgovornosti pri pro- 
blemu EKK Velenje. Odgovor predsednika odbora za proizvodnjo in promet, 
češ, da je Skupščina SR Slovenije v letu 1964 razpravljala o izgradnji EKK 
Velenje in izgradnjo odobrila, me ni zadovoljil. Ne vem, če je ta odgovor 
zadovoljil tudi druge poslance. 

Tovarišice in tovariši. Tako kot so bili materiali pripravljeni, so poslanci 
v dobri veri tudi glasovali. Vprašam se, če se lahko vsak poslanec poglobi v 
vse probleme, saj dobiva tedensko 100 do 200 strani materiala, na drugi strani 
pa postane tako »strokovnjak« za vse panoge. Ne vem, če naj poslanec odloči, 
ali je tehnološki proces EKK Velenje zastarel, ali je še aktualen. Menim, da 
imamo za to plačane ljudi, strokovnjake v inštitutih in v drugih organizacijah. 
Iz materialov in na osnovi pojasnjevanja predstavnika kemijskega inštituta 
»Boris Kidrič« dne 8. 7. 1967 vidimo, da zadeve v zvezi z izgradnjo EKK 
Velenje niso bile popolnoma na svojem mestu in da je kemijski inštitut »Boris 
Kidrič« opozarjal na problem zemeljskega plina, ki je bil odkrit že leta 1960/61. 
2e leta 1964 je bilo popolnoma jasno, da je izgradnja EKK Velenje na tej 
osnovi neumestna, da je bil inštitut iz tega problema izločen, in da so bili 
strokovnjaki tega inštituta večkrat tudi osramočeni. 

Tovarišice in tovariši. Danes se na osnovi teh dejstev še vprašujemo', ali 
je kdo odgovoren za izgubo' 12 milijard, ki jo bo plačalo slovensko gospodarstvo 
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oziroma sleherni državljan naše republike. O problemu. EKK Velenje smo na 
terenu zelo dosti razpravljali. Pričakujejo od nas poslancev rešitev, ki bo 
najpravilnejša in za naše gospodarstvo najumestnejša. Sprašujejo se tudi, če 
bo za to kdo odgovarjal. Na seji odborov je nek poslanec izrazil mnenje, da 
ne želimo glav, toda »klobuke« bi želeli. Po mojem želimo za enkrat imena 
ljudii, ki so te »klobuke« nosili, da odgovarjajo za svoja dela in kolikor so 
krivi, da za to tudi odgovarjajo. 

Tovarišice in tovariši. Pcdcbnih problemov o osebni odgovornosti je na 
terenu mnogo, vendar v miniaturni obliki. Sem član odbora prisilne uprave 
nekega podjetja. Imamo- primere, ko so vodilni ljudje povzročili škodo gospo- 
darski organizaciji v znesku do- 10 milijonov starih dinarjev. Občinska skupščina 
in odbor prisilne uprave nameravata poklicati te ljudi na odgovornost, da za 
svoje ukrepe odgovarjajo. Kolikor bo šel problem izgradnje EKK Velenje in 
njene izgube naprej in ne bo nihče odgovarjal, se vprašam, ah imamo sploh 
moralno oporo, da pokličemo ljudi, ki so iz malomarnosti ali strokovnega 
neznanja povzročili milijonske škode gospodarskim organizacijam, na odgo- 
vornost. 

Iz materialov in razprav imam občutek, da določeni strokovnjaki iz Velenja 
še danes niso prepričani, da uplinjevanje premoga z namenom pridobivanja 
energetskega in sintetskega plina ekonomsko ni umestno. Zato menim, da je 
nujno, da vodi izvršni svet tako politiko-, da se za odplačilo izgube najprej 
izprazni blagajna skupnih rezerv skupščine Velenje in šele potem skupne 
rezerve gospodarskih organizacij republike. 

Naša kemijska industrija je zelo razdrobljena, saj je v Sloveniji nad 30 
takšnih gospodarskih organizacij. Smatram za nujno, da se ob dodeljevanju 
nadaljnjih kreditov vodi politika smotrne integracije, saj vidimo v svetu, da 
v tej stroki ni majhnih podjetij, marveč se smotrno razvijajo veliki kombinati. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš inž. Jože Prevolnik. 

Inž. Jože Prevolnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Iz materiala, ki smo ga poslanci prejeli za današnje zasedanje v 
zvezi z likvidacijo energokemičnega kombinata Velenje in v zvezi s predlogom 
za usposobitev dela opreme EKK za investicijska vlaganja v cinkarno Celje, 
izhajata dve načelni stališči izvršnega sveta: 

1. da lignit ne more predstavljati nikakršne osnove za ekonomski razvoj 
kemije v strukturi slovenskega gospodarstva in se zato odstopi od projekta 
EKK in uvede redna likvidacij a zatečenega stanja; 

2. namesto projekta EKK se odobri investicijski koncept cinkarne Celje, 
ki bazira na proizvodnji dušika, ki ga prek amoniaka pretvarjajo v nizko 
vredno umetno gnojilo-. Za realizacijo tega programa bo treba cinkarni zago- 
toviti finančna sredstva v naslednji višini: od že naročene opreme za EKK 
7,1 milijarde starih dinarjev in dodatno potrebne kredite za 18,7 milijarde 
starih dinarjev, kar znaša skupaj 25,8 milijarde starih dinarjev. To so podatki 
iz gradiva, ki smo ga poslanci prejeli. S stališča izvršnega sveta, da velenjski 
lignit ne more več biti osnova za razvoj kemične industrije, se popolnoma 
strinjam, medtem ko me odločitev za projekt cinkarne moti iz naslednjih 
razlogov: realizacija nove proizvodnje amoniaka in uree v cinkarni Celje s 
prevzeto delno opremo bivšega EKK v celoti odpira vprašanje integralnega 
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reševanja proizvodnje umetnih gnojil v Sloveniji kot tudi dileme glede določene 
proizvodnje, ki je že programirana pri pedjetjih kemične industrije v naši 
republiki. Konkretno gre za vprašanje uskladitve že obstoječih proizvodnih 
programov za proizvodnjo gnojil v tovarni dušika Ruše in cinkarno Celje za 
proizvodnjo lužine med koncepcijami cinkarne in tovarno dušika ter tovarno 
aluminija Kidričevo in za usklajevanje proizvodnih konceptov fosforne kemije 
med Rušami, kemično tovarno Hrastnik in cinkarno Celje. V takih okoliščinah, 
ko usposabljamo cinkarno v tovarno dušika in umetnih gnojil, tovarna dušika 
v Rušah pa mora dokončno opustiti perspektive lastne proizvodnje dušika, obe- 
nem pa so glede na ostale koncepcije prizadeti tudi interesi tovarne aluminija 
Kidričevo ter kemične tovarne Hrastnik, je tem bolj nujno obravnavati kon- 
cepcije o sanacijah EKK Velenje v koordinaciji s koncepcijami omenjenih 
tovarn. Vlaganje približno 27 milijard starih dinarjev v cinkarno Celje, kar je 
mnogo več kot je uspela celotna slovenska kemična industrija vgraditi v svoje 
rekonstrukcije cd osvoboditve do danes, prav gotovo lahko- omogoči optimalni 
učinek samo ob popolni koordinaciji obstoječih in perspektivnih konceptov 
cinkarne, tovarne dušika, tovarne Kidričevo in kemične tovarne Hrastnik, ki 
so nosilci proizvodov bazične kemične industrije v naši republiki. Skupni inte- 
grirani razvojni koncepti, za katerimi bi nujno stala vsa štiri podjetja, bi 
predstavljali tudi nasproti bančnim institucijam zaradi gospodarskega potenciala 
omenjenih podjetij mnogo večjo varnost za uspešnost naložbe kot pa eno samo 
podjetje. Mislim, da je to tako važno vprašanje, da bi zaslužilo ne samo 
pozornost vseh odločilnih organov, ki obravnavajo problem optimalnih sana- 
cijskih ukrepov EKK, temveč bi se moralo konkretizirati tudi v zahtevi, da vsa 
štiri podjetja naše bazične kemične industrije predložijo pred dokončno odlo- 
čitvijo za cinkarniški projekt svoje stališče v skupnem integriranem konceptu 
in o nadaljnjem razvoju bazične kemične industrije. 

Tako bi vsa bazična kemična industrija v Sloveniji predstavljala organsko 
celoto, ki bi se skladno razvijala in s tem tudi reševala vprašanje tiste prede- 
lovalne industrije, ki koristi njihove proizvede. Znano je, da je svet za kemijo 
pri gospodarski zbornici SR Slovenije že v tem smislu obravnaval omenjena 
vprašanja in da obstaja glede tega v veliki meri enotno mnenje med gospo- 
darstveniki slovenske kemične industrije, čeprav še do danes ni prišlo do enot- 
nih pogledov glede optimalnosti programa, ki ga je predlagala cinkarna Celje, 
Poslovne odločitve, ki bi izvirale še nadalje iz neenotnih vidikov in s tem iz 
nekoordiniranih nadaljnjih razvojnih konceptov nosilcev bazične kemične indu- 
strije, bedo lahko v veliki meri onemogočili optimalno uspešnost investicij, ki 
jih želimo v tej stopnji razvoja vložiti v cinkarno-, s tem pa bi tudi resno* 
ogrozili sanacijsko rešitev projekta EKK. To tembolj, ker je jasno, da je Slo- 
venija ravno na področju proizvodnje umetnih gnojil najbolj zaostala in da 
se bo že v kratkem srečala na tržišču s proizvodi modeme velike tovarne v 
Kutini s približno 6-krat večjo kapaciteto proizvodnje amoniaka kot je pred- 
videno za cinkarno Celje. Poleg tega resno dvomim v rentabilitetne račune 
predlaganih variant predvsem s stališča ovrednotenja finalne proizvodnje. 
Prodajne cene, ki jih navaja investitor, so prav gotovo za približno 15 do 
20 °/o previsoke v odnosu na cene, ki so- danes v veljavi na tržišču, in ki obetajo 
v perspektivi še nadaljnji padec spričo visoke proizvodnje doma in v tujini,. 
Poleg tega zagotavlja investitor z investicijsko' naložbo- v višini 2 milijard sta- 
rih dinarjev za potrebna obratna sredstva koeficient obračanja 6, kar je v 
bazični industriji te vrste nemogoče doseči. 
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Velja cpozcrdti, da bo potrebnih vsaj še dodatnih 1,5 milijarde starih dinar- 
jev, tako da bi celotna investicija znašala 27,3 milijarde starih dinarjev. Ta 
investicijska naložba ne pokriva proizvodnje glede na korekcijo ovrednotenja 
finalne proizvodnje. Tudi s sredstvi amortizacije eventualno ne bi bila spo- 
sobna pokriti letno obvezno anuiteto. Zato se pridružujem mnenju gospodarske 
banke v Ljubljani, ki je izrazila dvom o visoki rentabilnosti predloženega kon- 
cepta. Glede na zagotovljena relativno visoka finančna sredstva na realizacijo 
tega našega projekta, ki se bodo morala zbrati z maksimalnimi finančnimi, 
napori republike, vključujoč skupne rezerve kot tudi z maksimalnimi napori 
nepublike, vključujoč skupne rezerve kot tudi maksimalni napori bank in gospo- 
darstva, postavljam to-le vprašanje: ali ni bila predložena varianta plod časovne 
stiske? Menim, da samo integrirano obravnavanje problema razvoja bazične 
kemične industrije v Sloveniji — to omenja tudi poročilo' kemijskega inštituta 
»•Boris Kidrič« v Ljubljani — lahko pripomore k optimalni rešitvi sanacije EKK 
in k zagotovitvi ekonomske osnove za razvoj bazične industrije. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Vladimir Vrečko. 

Inž. Vladimir Vrečko: Iz gradiva, ki nam je na razpolago, lahko 
zasledimo obsežnost in zapletenost zadeve, o kateri danes odločamo. Zasledimo 
tudi obsežnost dela in velik napor komisij, bank, odborov, strokovnih institucij 
in drugih činitelj ev, ki so se trudili urediti to problematiko in jo zbrati v 
pregledni kronološki obliki. Iz gradiva odseva tudi borba mnenj okrog vpra- 
šanja: kateri ukrep je v danem primeru najugodnejši ter z ekonomskega in 
družbenopolitičnega stališča najbolj opravičljiv? 

Izgleda, da so si vsi forumi edini v osnovni misli, da velenjski lignit ne 
predstavlja baze na ekonomski razvoj kemije v strukturi slovenskega gospo- 
darstva in se naj zato' odstopi od projekta EKK ter uvede redno likvidacijo 
zatečenega stanja. To racionalistično soglasno ugotovitev, čeprav je ekonomski 
problem za nacionalno gospodarstvo, lahko le pozdravimo, saj ne smemo1 zaosta- 
jati v tokovih modernih tehnoloških rešitev, niti se oprijemati rešitev iz 
tehnološke polpretekle dobe. 

Manj razumljivo je, da naj zaradi te ugotovitve sprejmemo akte, ki naj 
stimulirajo gospodarske organizacije za vgraditev dela opreme, naročene za 
potrebe EKK, v svoje proizvodne koncepte. Čeprav so imele take odločitve 
le malo časa za ekonomsko in tehnološko zorenje, naj skupščina SR Slovenije 
poudari smiselni razvoj bazične in kemične industrije. Iz gradiva je razvidno, 
da obstajajo' možnosti za prevzem polovične kapacitete kisikarne s strani 
Jesenic, vendar to terja skupno investicijo 140 milijonov N dinarjev kot to 
navaja bančno poročilo. V tej vsoti je delež, ki ga ima pri tem kisikarna 
22,5 milijona N dinarjev. Cinkarna Celje naj bi prevzela opremo za amoniak 
in ureo s tem, da takoj podvoji cpremo za proizvodnjo amoniaka, za kar 
potrebuje 257 milijonov 700 tisoč N dinarjev. Ta investicija vsebuje 71 milijonov 
380 tisoč N dinarjev za opremo iz bivšega EKK ali 21 °/o vrednosti cd celotne 
naročene opreme za EKK. 

Nadalje zvemo, da obstaja možnost odprodaje polovične kapacitete rekviso 
lov kombinatu Kosovo. Čeprav nimamo podatkov o višini sredstev, potrebnih 
za likvidacijo EKK, je v gradivu zaslediti dva podatka. Prvi ie bančni podatek, 
ki se ogreva za ustavitev proizvodne opreme v Angliji za vse naprave, razen 
za kisikarno, amoniak, ureo in eventualno še za polovico rekvisola, če se kom- 
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binat Kosovo odloči, da ga prevzame. Pri tem ocenjuje banka skupno izgubo 
na 115 milijonov N 'dinarjev iz naslova opreme in upošteva še aktivnost postavk 
za prodajo doma ali preprodajo zgoraj naštetih objektov. 

Drugi podatek dobimo, če seštejemo vrednost naročene opreme iz Anglije 
v znesku 242 milijonov 900 tisoč N dinarjev, iz Češke 34 milijonov 670 ti- 
soč N dinarjev in že vložena sredstva do 31. 12. 32 milijonov 319 229 N dinar- 
jev, ali skupaj 309 milijonov 894 tisoč N dinarjev. 

Primerjava nam pove, da bi za vgraditev dela opreme iz EKK v vrednosti 
93 milijonov 880 tisoč N dinarjev, potrebovali skupno 397 milijonov N dinarjev, 
oziroma k vrednosti dela opreme EKK v višini 93 milijonov 880 tisoč N dinar- 
jev še dodatnih novih 303 milijone 120 tisoč N dinarjev. Pri tem ostane še 
odprto vprašanje 216 milijonov 14 tisoč N dinarjev iz naslova opreme in 
dejansko vloženih sredstev. Pri taki primerjavi se nam nehote postavljajo 
vprašanja: 

1. Ali je prav, da Skupščina SR Slovenije sprejme take akte, ki stimuli- 
rajo delovne organizacije, da prevzamejo del opreme z zelo visokimi dodatnimi 
investicijskimi stroški, ki bi naj bili pokriti do leta 1970? V gradivih ne 
moremo zaslediti zagotovila bank, da je slovenski finančni potencial temu kos. 

2. Ali je prav, da Skupščina SR Slovenije sprejema akte, ki zagotavljajo 
delovnim organizacijam nekakšen status državnega investiranja kot prvotnega 
nacionalnega programa, ko preskrba slovenske industrije s plinom iz Velenja 
po likvidaciji EKK ne obstaja več? 

3. Če smo ugotavljali, da Slovenija nima jasnega razvojnega ekonomskega 
koncepta, katerega izdelava je nujna, se vprašamo', de ravnamo smotrno, ko 
ne upoštevamo priporočil kemijskega inštituta, da lahko le več podjetij bazične 
anorganske kemične industrije, cinkarna Ruše, Kidričevo in Hrastnik skupaj 
rešujejo vprašanje razvoja bazične kemične industrije z jasnimi delovnimi 
dogovori in delitvijo dela? Ali delamo prav, če glasujemo o stvareh, za 
katere niso povedali delovni kolektivi teh tovarn svojega mnenja? Ali ne 
rušimo načel, da mora najti vsaka iniciativa za razširjeno reprodukcijo neke 
stroke svojo realizacijo v naših delovnih kolektivih? Zaradi tega predlagam, 
da glasujemo o dopolnitvi resolucije o izvajanju gospodarske politike v 1. 1967 v 
spremenjeni obliki s tem, da se izpusti v 5. odstavku 1. točke predvideni tekst: 
»Za razvoj bazične kemične industrije naj bi se uporabil tudi del naročene 
opreme, ki je bil predviden za gradnjo EKK Velenje,« medtem ko se naj sprejme 
dopolnitev na koncu 9. točke v predlaganem besedilu. Drugič, da potrdimo 
sporazum o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo 
poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje v predlaganem besedilu in 
tretjič, da izglasujemo zakon o uporabi sredstev naloženih pri splošni gospo- 
darski banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve 
gospodarskih organizacij v besedilu kot so ga predlagali odbori. Zdaj imamo 
tu dva teksta in ne vem, o katerem bomo glasovali. Enega smo dobili v 
skupščinskem gradivu, drugega pa so odbori tekstualno spremenili. Vendar 
naj ostane v tem zakonu besedilo 1. in 4. člena, dočim se naj 2. in 3. člen 
črtata. 

Predsedujoči 'dr. Joža Vilfan: Tovariš poslanec. Govoriš na osnovi 
predloga od 15. 6. 1967. 
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Vladimir Vr ečko : Da. Zakon naj bi se torej glasil: 1. člen: »Vračila 
sredstev, ki so po 3. členu zakona o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve 
gospodarskih organizacij (Uradni list SFRJ št. 35-618/65 in št. 57-959/65), nalo- 
žena pri splošni gospodarski banki v Ljubljani in jih mora banka vrniti Sociali- 
stični republiki Sloveniji v desetih letih, začenši s 1. januarjem 1967, se bodo 
uporabila za izvršitev likvidacije energokemičnega kombinata Velenje.« 

To je predlog teksta, kot ga je dal odbor. Drugi in tretji člen naj se 
črtata, 4. člen naj postane 2. člen. 

»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.« 
Nadalje predlagam, da se na jesenskem zasedanju, ko bomo razpravljali 

o višini potrebnih sredstev za likvidacijo EKK Velenje, seznanimo tudi s 
poročilom skupne bazične kemične industrije o razvojnih možnostih te panoge 
v Sloveniji. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: V smislu začasnega poslovnika je 
potrebno, da predložiš amandma v pismeni obliki. Prosim te, da to urediš 
s tovarišem sekretarjem. 

Preden gremo dalje, bi vprašal- zastopnika odborov, ali imamo dva teksta 
tega zakona ali samo en tekst. Tovariš Vrečko je namreč govoril o> tem, da je 
dal odbor en tekst zakona in da imamo v gradivu še drug tekst zakona. Mislim, 
da bo koristno za našo razpravo-, da to vprašnje razčistimo-. Tovariš poslanec 
je sedaj govoril na osnovi predloga cd 15. 6. 1967. Ali je še kak drug predlog, 
ali je morda pomota? Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovariši poslanci, v gradivu je samo eno besedilo, in 
sicer od 15. 6. 1967. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Prosim, tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: V prejšnjih letih smo vsaj enkrat na leto razprav- 
ljali v skupščini o šk-cdi, ki je prizadela gospodarstvo, zaradi katastrofalnih 
poplav in vremenskih neurij. Takrat so prispevali republiški skladi za odpravo 
škode le malenkostne zneske ali pa ničesar. Škodo so pač morali prevzeti 
v glavnem na sebe oškodovanci sami, in delno tudi zavarovalnice. Tako- smo 
pač reševali posledice naravnih katastrof. Žal pa je sedaj pred nami zadeva 
EKK, ki jo lahko imenujemo tudi največjo nenaravno gospodarsko katastrofo 
Slovenije. Imena članov začasne komisije izvršnega sveta za urejanje vprašanj 
v zvezi z EKK Velenje jamčijo, da je bila odločitev o prenehanju gradnje 
EKK pravilna. V zvezi s predlogi te komisije kot tudi pristojnih skupščinskih 
odborov izjavljam, da bom glasoval v bistvu za predloge, ki so jih predložili 
skupščinski odbori. Kljub temu pa bi rad dal nekaj konkretnih pripomb. 

Težko bo prepričati slovensko javnost npr. o kvaliteti dela bank, ki so že 
leta 1964 in 1965 odobravale več desetin milijard investicijskih posojil za 
vplinjevanje nizko kaloričnega jamsko kopanega lignita, kar je bilo, kot ugo- 
tavlja kemijski inštitut »Boris Kidrič«, že mnogo prej obsojeno na popoln 
ekonomski neuspeh. 

Menim, da je bil izvršni svet nasproti iniciatorjem oziroma investitorjem 
zelo velikodušen, saj je npr. občino Velenje oprostil vseh obveznosti in garancij 
tako, -da bodo ti nosili le nekaj borih odstotkov škode, vso ostalo škodo pa 
republika. Ker je javnost v zvezi z EKK Velenje ogorčena, menim, da bo 
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treba predložiti tudi •obračun stroškov za EKK. Iz predloženega obračuna med 
drugim sledi, da so znašali npr. stroški denarnega prometa pri poslovnem 
združenju do 31. decembra lanskega leta že 725 milijonov starih dinarjev. Iz 
tega bi torej sledilo, da so znašali stroški denarnega prometa do konca lanskega 
leta kar 11% od do sedaj vloženih celotnih izdatkov. Zanima me, če so 
zapopadene v tej, vsekakor veliki vsoti stroškov, tudi obresti cd kreditov? 
Zelo visoki stroški so tudi tako imenovani ostali stroški investicijske grupe, ki 
so znašali po tem obračunu 879 milijonov S din. Prosim, da se tudi te stroške 
razčleni. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Ivan Lampič. 

Ivan Lampič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Želel bi 
povedati samo nekaj besed v zvezi z načinom odobravanja energokemijskega 
kombinata oziroma veleplinarne kot smo jo doslej imenovali in nekatere zadeve 
v zvezi s pripravami za gradnjo tega objekta. 

Zdi se mi, da do te razprave danes v skupščini ne bi prišlo, če ne bi šlo 
v resnici za dva defekta. Prvo je verjetno defekt v pripravljalnih delih za 
izgradnjo investicijskih objektov. Naši državi dajemo za pripravljalna dela 
približno 1,5 % do 2% od skupne vrednosti investicij, čeprav se v svetu daje 
10 do' 15 % za pripravljalna dela. Ce bi dali 10 % za pripravljalna dela energo- 
kemijskega kombinata in bi na koncu pripravljalnih del ugotovili, da se ne 
splača graditi energokemijskega kombinata, verjetno ne bi problem za teh 10 "/o 
bil takšen, kakršen je danes za celoten znesek. Zdi se mi, da bi bilo prav, da bi 
banka odobravala dva kredita in sicer kredit za pripravljalna dela s posebnim 
rokom za pripravljalna dela in kredit za izvajanje investicije. Pri taki delitvi 
rokov in taki delitvi kreditov !bi bilo vedno mogoče pravc'časno ustaviti grad- 
njo nekega nesmotrnega objekta. Zdi se mi, da prav ta premajhna pomembnost, 
ki jo pripisujemo pripravi za investicijsko graditev, tudi določa vlogo, ki jo 
imajo naše znanstvene in projektantske institucije v izgradnji investicijskih 
objektov. 

Pred menoj so beležke simpozijev o tlačnem uplinjevaniu manj vrednih 
premogov s posebnim ozirom na veleplinarno Velenje. Ta simpozij je bil od 
21. do 24. oktobra 1964. leta v Portorožu. Težko bi dejal, da so navedbe v tem 
materialu potvorjene, ker si tega v resnici ne morem dovoliti. Vendar, če bi 
prebral imena sodelavcev naših znanstvenih institucij in zaključke, ki so tu 
sprejeti, potem težko razumem, da danes vsi ugotavljamo, da so bile vse 
naše znanstvene institucije proti gradnji tega energokemijskega kombinata, 
oziroma veleplinarne. Raje bi dejal, da našim znanstvenim institucijam ni 
preostalo drugega, kot da vrše znanstveno- propagandno reklamo za že sprejete 
politično-gospodarske odločitve. Jasno je, da pripelje tako degradiranje znan- 
stvenih institucij do takih razprav v skupščini kot je današnja. 

Ce bi kdo želel, da čitam navedbe, ga opozarjam, da je ta publikacija 
tudi v skupščinski biblioteki. Mimo tega se še spominjamo, da pred leti 
naši časopisi sploh niso pisali o ničemer drugem kot samo o tem, da je edina 
perspektiva za gospodarski razvoj Slovenije izgradnja energokemijskega kom- 
binata. Toliko o pripravljalnih delih za izgradnjo investicijskih objektov. Ker 
so pripravljalna dela za izgradnjo vseh drugih investicijskih objektov podobna 
pripravljalnim delom za izgradnjo energokemijskega kombinata, potem lahko 
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to služi kot opravičilo. Malo težje je z opravičevanjem investicijskega odločanja 
o gradnji energokemijskega kombinata. 

Upravni odbor banke je v prvi polovici leta 1964 sprejel sklep o financiranju 
izgradnje energokemijskega kombinata. V oktobru leta 1964 je prišlo do prvih 
restrikcijskih ukrepov narodne banke, zaradi katerih so morali vsi investitorji 
oziroma njihovi kredi tor ji deponirati 20 °/o od skupno potrebnih sredstev za 
izgradnjo investicijskega objekta. Zaradi tega je splošna gospodarska banka v 
oktobru 1964. leta preklicala pogodbo o gradnji energokemijskega kombinata. 
24. decembra 1964. leta je bila pogodba ponovno podpisana. Najblažje kar bi 
človek lahko' rekel, je to, da je bil drugi podpis pogodbe dan v zelo sumljivih 
okoliščinah. V vsem tem času niso obstajale še nikakršne mednarodne obveznosti 
Jugoslavije in niti investicijske banke nasproti inozemskim dobaviteljem opreme. 
Te obveznosti eo nastale komaj 7. marca leta 1965. Se pravi pol leta prej, 
preden ni postalo vsem jasno, da je treba prenehati z izgradnjo energokemij- 
skega kombinata. 

Človek se sprašuje, kako je mogoče, da če je bilo od začetka jasno, da 
je problem energokemijskega kombinata točneje rečeno, projekt uplinjevanja 
velenjskega lignita, tehnično in ekonomsko vsaj problematičen, od oktobra 1964 
pa popolnoma jasno, da sredstev za izgradnjo tega kombinata ni, da je nekdo 
mogel s takšno defektno logiko vztrajati pri realizaciji tega projekta? 

Oprostite, mogoče te stvari danes niso več potrebne. Vendar se človek 
neprestano boji, da se zelo težko otresemo naučene prakse. Ker se bo' v bližnji 
prihodnosti odločalo o tem, kako se naj vsaj del opreme pametno izkoristi, je 
prav, da banka s svoje strani ukrene, da se še pred koriščenjem sredstev v 
resnici ugotovi, ali bedo ta sredstva res pravilno naložena. Na drugi strani 
pa se naj ne dovoli, da pride do takih odločitev in do takega investicijskega 
odločanja, kot je prišlo v tem primeru. Hvala lepa. 

Predsedujoči 'dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Besedo ima Karel 
Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
razpravi o likvidaciji EKK Velenje so skupščinski odbori obravnavali odločitev, 
da se Skupščina SR Slovenije seznani s stanjem njegove likvidacije. Motilo 
pa jih je, da se o tem vprašanju lahko razpravlja šele tedaj, ko se odloča le 
še o tem, ali bo izguba z likvidacijo EKK večja ali manjša in o načinih 
kritja te izgube. Smatram, da je treba likvidacijo EKK čim hitreje in čim 
racionalneje izvršiti. Mislim, da nam je to vsem jasno in da smo si vsi v tem 
edini. Prav tako je vsaj meni jasno, da so sestavljala programa EKK izdelali 
rentabilitetni račun v času, ko so bila še številna sistemska vprašanja v času 
ekstenzivnega gospodarjenja nerešena in pod vplivom takratne politike cen in 
inflacije. Pri nadaljnjih izračunih so premalo upoštevali nadaljnjo perspektivo 
gospodarskega razvoja s spremembami v politiki cen, deviznega režima in novo 
pariteto dinarja, čeprav smo' bili takrat že na pragu gospodarske reforme. 
Sestavljalci programa so brez dvoma bili pod močnim vplivom problematike 
slovenskega premogovništva, zlasti proizvodnje lignita, in takratnega pomanj- 
kanja energije. Naknadno pa so se pojavila nova odkritja energetskih surovin, 
ki so povzročila spremembe v strukturi energetskih virov. 

Ob likvidaciji EKK Velenje pa se nujno postavlja vprašanje, kakšna bo 
uporabnost dela naročene investicijske opreme, ali bo njena uporaba dejansko 
ekonomsko' in tehnološko utemeljena in v skladu s selektivno kreditno politiko. 
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Zato je treba temeljito proučiti, če predvideni način uporabe dela naročene 
opreme ustreza stvarnim potrebam in če bo mogoče za realizacijo teh novih 
investicij v doglednem času zagotoviti tudi zadostna sredstva. 

V preteklosti smo često poudarjali, da mora biti vsaka investicija tako v 
ekonomskem kakor tudi v tehnološkem pogledu temeljito proučena. Pri tem 
porabijo razvite države 2/s časa za proučitev in odločitev o investiciji in V3 časa 
za gradnjo in dokončanje objektov. Pri nas pa se o investiciji zelo hitro odlo- 
čimo, medtem ko gradnja dostikrat tudi zaradi nezagotovljenih sredstev in 
neurejene tehnične dokumentacije počasi napreduje. Zaradi hitrega napredka 
tehnologije v svetu postane tako marsikatera investicija ekonomsko neinte- 
resantna še preden je dokončana. 

Menim, da 'bi bilo prav, če bi se o investicijskih odločitvah posvetovali 
tudi s strokovnjaki iz tujine, ki imajo izkušnje z gradnjo določenih objektov, 
oziroma z določeno tehnologijo in bi morali že enkrat eliminirati megalo- 
mansko avtarkično miselnost, da lahko vse sami napravimo. Tudi v našem 
sistemu bi morali predvideti določeno politično in materialno odgovornost 
posameznih strokovnjakov in znanstvenih institucij, da za svoja strokovna 
mnenja tudi odgovarjajo, ne pa, da se naknadno in to brez posledic ugotovi, 
da so bila ta mnenja improvizirana in niso bila ekonomsko utemeljena. Skratka, 
strokovna mnenja morajo temeljiti na enostavni ekonomski logiki in čistih 
računih ter se ne smejo prilagajati željam in pritisku posameznikov ali delovnih 
kolektivov. 

Dovolite tovarišice in tovariši, da izrečem v tej zvezi še nekaj besed o 
našem sistemu. Ko smo letos razpravljali o združevanju sredstev, se je posta- 
vilo vprašanje, kako v okviru samoupravljanja spodbuditi proces integracije 
naših podjetij in koncentracije sredstev. Pri tem je bil izražen sum, v glavnem 
z idejno-političnega vidika, da bi kolektivi, ki vlagajo svoja sredstva v druga 
podjetja, kolektive teh podjetij izkoriščali. Prevladovalo je mnenje, da se bodo 
medsebojne obveznosti lahko s pogodbo' določile. Ti odnosi naj bi se bistveno 
spremenili cd dosedanjih, ko je naš kreditni sistem dovoljeval vlaganja v 
ekonomsko dokaj dvomljive in problematične investicije in to brez posebnega 
rizika za investitorja ali banko, ker je vse garancije dala družbeno-politična 
skupnost. Zato moramo uveljaviti načeto, da se ob angažiranju večjih družbenih 
sredstev za investicije razvije čim širša in intenzivnejša razprava o investicij- 
ski odločitvi s strani tistih, ki bi bili materialno prizadeti, če investicija ne 
bi uspela. Naročnik mora postati tudi plačnik. O vseh večjih odločitvah pa bi 
morali tudi upoštevati mnenje javnosti. Menim, da moremo občanu dati 
ustrezne podatke in mu dati možnost vplivanja na potek stvari. Tako delovanje 
družbenih sil je zapisano v ustavi, zakonih in pravilnikih. Vprašanje pa je, 
ali smo zagotovili, da se to v praksi tudi izvaja. 

Ker sem prepričan, da je glede likvidacije EKK Velenje izvršni svet upošte- 
val to načelo, sem mnenja, da mu je treba dati vso podporo v naporih, da 
se likvidacija čim uspešneje opravi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima inž. Jožica Farčnik-Mrvar. 

Inž. Jožica Farčnik: Tovarišice in tovariši poslanci. Želela bi opo- 
zoriti na nujnost, da iz današnje razprave izvzamemo vse tisto, kar bi se po 
tej točki dnevnega reda dalo izločiti in o čemer ni tako nuino, da danes razprav- 
ljamo in tudi to, da po današnji diskusiji sprejmemo določene sklepe. 
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Menim, da je potrebno vložiti vse napore, da z likvidacijo poslovnega zdru- 
ženja energokemičnega kombinata Velenje rešimo to, kar se rešiti da, da čim- 
bolj racionalno uporabimo naročeno opremo in da s tem, kolikor je mogoče, 
znižamo izgubo. Zavlačevanje odločitve o likvidaciji pomeni prav gotovo samo 
dodatne stroške in s tem povečanje izgube. Pogodba z inozemskimi dobavitelji 
je sklenjena. Oprema je v veliki meri že izdelana, oziroma je v izdelavi. Torej, 
kakršnakoli sprememba prvotnih dogovorov je možna le na osnovi dobre volje 
tujih partnerjev. V dosedanjih razgovorih z njimi so sicer že dosežene določene 
olajšave v našo korist, če pa 'bomo sedaj pokazali kakršnokoli neodločnost, 
potem moramo biti pripravljeni, da bomo zbrali sredstva za kritje celotne 
vrednosti uvožene opreme in tudi vseh ostalih stroškov, ki bodo s tem v zvezi 
nastali. Naše odločitve morajo biti hitre in sicer že zaradi tega, ker bo' novi 
investitor že vnaprej obsojen na neuspeh, če bo v izgradnji objekta zamudil 
rok, do katerega so tuji dobavitelji pripravljeni odložiti začetek odplačevanja 
anuitet. 

Prav gotovo je v interesu celotnega našega gospodarstva, da zagotovimo 
najracionalnejšo likvidacijo EKK in se je treba opredeliti za tisto varianto, ki 
je strokovno najtreznejša in najugodnejša. Pri tem moramo izločiti razne ozke 
lokalistične tendence in se opreti predvsem na nevtralna strokovna mnenja. 
Predvidena investicija EKK Velenje je tako obsežna, da stroške, ki so in ki 
bodo še nastali, prav gotovo ne more nositi nobena gospodarska organizacija, 
ampak bo moralo nositi te stroške celotno' naše gospodarstvo in da bomo morali 
sredstva za kritje te izgube v eni ali drugi obliki, prispevati vsi. Kako velika 
bo ta izguba, bo odvisno cd ukrepov, ki jih bomo- danes sprejeli, oziroma od 
tega, koliko bomo sposobni v najkrajšem času izvesti naše odločitve. 

Izvršni svet se je do sedaj že resno angažiral na tem, da najde najustrez- 
nejšo rešitev, tako> glede uporabe naročene tuje opreme, kot tudi glede sredstev, 
ki bodo še potrebna za realizacijo' nove investicije. Pri tem je pritegnil k sodelo- 
vanju kemijski inštitut Borisa Kidriča. Menim, da je njegov prispevek stro- 
kovno utemeljen in objektivna naloga za nadaljnje odločanje. Iz primerjalne 
analize, ki jo je izdelal inštitut na osnovi novih predlogov rudnika lignita Ve- 
lenje in cinkarne Celje, je vidno, da lahko pridemo do> dovolj optimističnih 
pričakovanj. Predlog cinkarne, ki je ocenjen kot sprejemljiv, predstavlja po eni 
strani delno realizacijo že odobrenega programa cinkarne, po drugi strani pa 
osnovo za enotni dolgoročni koncept razvoja slovenske kemične industrije, ki 
bo neobhodno moral vključevati tudi integracijske procese v okviru panoge, 
kar bo neizbežno v tako razdrobljeni in tudi programsko neusklajeni panogi, 
kot je kemična industrija. 

Cinkarna Celje ima v svojem programu izgradnjo novih kapacitet za pro- 
izvodnjo mešanih gnojil, in sicer v višini 2500 ton letno. Ta plan je usklajen 
v jugoslovanskem merilu in ga je jugoslovanska investicijska banka že odobrila. 
Zato je cinkarna vsekakor zainteresirana, da osvoji proizvodnjo dušične kompo- 
nente, ki bi jo po prvotnih predvidevanjih dobivala iz Velenja. Varianta, ki jo 
predlaga cinkarna, predstavlja dejansko vključitev v njen razvojni program. 
Zato, ker odpade možnost oskrbe z dušikom iz Velenja, si mora cinkarna na 
vsak način oskrbeti lastno proizvodnjo' dušika. To bi lahko dosegla le na ta 
način, da s proizvodnjo amoniaka in žveplene kisline, ki jo cinkarna že proiz- 
vaja, in ki je ima, kot edini proizvajalec v naša republiki, dovolj na razpolago, 
bo lahko proizvajala amonsulfat in to brez prevoznih stroškov. Poleg tega bo 
cinkarna v prvi fazi proizvajala tudi amoniak in ureo'. Oba proizvoda bo upo- 
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rahljala delno za proizvodnjo umetnih gnojil in tudi za drugo uporabo. Cin- 
karna ima tudi lastno proizvodnjo fosfatnega gnojila, to je superfosfata. S 
proizvodnjo uree oziroma amonsulfata, ki ga na tržišču trenutno primanjkuje, 
bi cinkarna lahko realizirala program proizvodnje mešanih gnojil. 

V proizvodnji umetnih gnojil gre za ogromne količine, ki so povezane 
hkrati s prevozi velikih količin materialov. Zaradi tega :sem tudi prej poudaril 
pomembnost majhnih stroškov prevoza. Cinkarna bo imela zato izredno ugodno 
ceneno proizvodnjo, ker se lahko dve komponenti, to je fosforna in dušična 
proizvajata v neposredni bližini. Na ta način odpadejo veliki prevozni stroški, 
ki bi lahko zelo podražili to proizvodnjo. 

Tretja komponenta, ki je potrebna za proizvodnjo mešanih gnojil, so kalci- 
jeva gnojila, ki jih v celoti uvažamo. Glede tega ima katerakoli lokacija enake 
pogoje. 

Prva faza izgradnje, ki jo predlaga cinkarna, je na eni strani začetek reali- 
zacije njenega že odobrenega razvojnega programa, ki hkrati odpira tudi 
možnost za razvoj druge faze na osnovi petrokemije. Pri tem je že tudi upo- 
števana možnost priključitve na plinovod, ki bo po dosedanjih konceptih speljan 
v smeri Celja, tako da bi se z uporabo tega daljinskega plina rentabilnost 
tovrstne proizvodnje prav gotovo povečala. 

Zlasti v drugi fazi reprodukcije, ki zajema vrsto proizvodov, kot so na 
primer plastične mase, ki jih pri nas primanjkuje in katerih poraba v svetu 
močno raste, bodo predstavljali osnovo za nadaljnji razvoj kemične industrije. 
Ob tej proizvodnji se mora združiti vsa kemična industrija, ki je zainteresirana 
na teh proizvodih. Za to je potreben tudi močan strokovni potencial, ki je v 
precejšnji meri »koncentriran v cinkarni. Nadalje je treba najti v interesu vseh 
integriranih podjetij za dokončno realizacijo tega celotnega programa rešitve, 
ki bodo v okviru tako združenih podjetij najbolj rentabilne. Ta zahteva je bila 
danes že večkrat poudarjena in mislim, da jo lahko samo podpremo. 

Zavzemam se za to, da sprejmemo predloge, ki so predloženi današnjemu 
zasedanju in da damo ustrezna pooblastila izvršnemu svetu, s tem pa hkrati 
zaostrimo tudi odgovornost za njegovo nadaljnje delo. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Zaradi orientacije bi vprašal koliko 
poslancev bi še želelo razpravljati, namreč, da vem, ali naj prekinem sejo in 
odredim odmor ali pa da nadaljujemo razpravo do glasovanja. Kdor želi raz- 
pravljati, naj prosim dvigne roko? (Eden.) Ker želi samo še eden razpravljati, 
bomo nadaljevaH z razpravo, čeprav je že poteklo dve polni uri, kar obravna- 
vamo to točko dnevnega reda. (Naknadno dvigneta roko še dva poslanca.) Be- 
sedo ima tovariš Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Iz vsakega poraza se je treba nekaj naučiti. Menim, da smo poslanci novega 
sklica verjetno pred dilemo, da nimamo druge izbire, kot glasovati za predlog 
izvršnega sveta, pri tem pa se nam vsiljuje vprašanje, ali je to prava odločitev, 
ki jo betmo sprejeli, oziroma ali bo odločitev, ki jo bomo sprejeli, zmanjšala 
izgubo, ki je bila do sedaj povzročena zelo neodgovorno in se posredno prenaša 
na naš zbor novega sklica, ki dejansko za to še ni mogel biti odgovoren. 
Vprašanje je, ali bodo vse te rešitve čez nekaj let, ki so bile sedaj, dokaj 
hitro sprejete, res dokončne in edino pravilne. Pred leti je bila tudi oidločitev 
o EKK edina in dokončno pravilna, danes pa ugotavljamo drugače. 
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Predstavniki kemijske industrije v Sloveniji in .s tem tudi gospodarska 
zbornica Slovenije oziroma njen odbor za kemijo ne soglaša povsem s tako 
parcialno ureditvijo tega vprašanja. Kakor je bilo že večkrat rečeno, je to nujna 
in edino možna rešitev, sicer se lahko zgcdi, da bomo rešili eno podjetje, ki bo 
v kemijski stroki morda nekaj pomenilo, bomo pa s tem obsodili na prepad 
vseh ostalih 28 kemijskih podjetij. Želel bi opozoriti na ta problem, za katerega 
menim, da mora izvršni svet, kot predlagatelj te rešitve, nositi polno kolek- 
tivno in individualno odgovornost. Zato' je treba danes jasno izraziti poimensko 
osebno odgovornost za rešitve, ki jih predlaga izvršni svet. To smo dolžni tudi 
pred slovensko javnostjo. Ko govorimo o družbeni reformi, mislimo pri tem 
predvsem na odgovornost. Nikakor se ne morem sprijazniti s trditvijo, da je 
naš gospodarski sistem do gospodarske reforme implicite vključeval nerenta- 
bilne investicije, za katere sedaj nekako trdimo, da zaradi raznih ukrepov 
sprememb cen itd. sedaj to ni več mogoče. To bi pomenilo, da smo 20 let 
zavestno nerentabilno gospodarili. Sodeč po raznih smernicah, določbah druž- 
benih planov itd. si tega ne bi upal trditi. Res da so medtem nastopile neke 
sistemske spremembe, na katere se pa prav v tem primeru ne moremo sklicevati. 

Vprašanje odgovomoti za odločitev o EKK je bilo že nekajkrat postavljeno. 
Bojim se, da se bodo naši ukrepi izjalovili, če se vprašanje odgovornosti ne bo 
zaostrilo. Situacija v zvezi z EKK nam danes ne dopušča dovolj časa, da bi 
razčiščevali stanje in odgovornost. Prepričan pa sem, da se bo to ščasom pozabilo 
in da do razčiščevanja ne bo prišlo. Zato predlagam, če bo predlog izvršnega 
sveta sprejet, da sprejmemo tudi sklep, da se na eni izmed prihodnjih sej, 
ko bomo imeli dovolj časa, predloži skupščini obrazložitev, v kakšnih okoliščinah 
in po kakšnih razpravah je takratni izvršni svet sprejel supergarancijo za EKK 
Velenje in po kateri zakonski osnovi je imel možnost, da sprejme v imenu 
rep-ublike Slovenije to odločilno in za njo tako pomembno odločitev, ob tem, da 
je bila skupščina o tem le obrobno in več ali manj bežno seznanjena. 

Želim samo še enkrat poudariti, da nam mora biti ta poraz v poduk za pri- 
hodnje. Hvala. 

Predsedujoa dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Prosim, besedo ima 
tovariš Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonak: Dovolite samo nekaj besed in vprašanj. Preden 
preidemo na glasovanje o< amandmaju, ki ga je dal tovariš Vrečko, menim, da 
bi morali razčistiti nekatera ključna vprašanja, na katera se opira amandma. 

Menim, da bi izvršni svet pred glasovanjem moral odgovoriti na naslednjo 
dilemo, ki se mi ob tem postavlja. Danes imamo ugodno naključje, ker pri- 
sostvujejo' seji tudi predstavniki kemičnega inštituta, delovnih organizacij zlasti 
cinkarne Celje in železarne Jesenice in menim, da bi prav ti morali dati odgo- 
vore na vprašanje: ali je program cinkarne in železarne Jesenice prilagojen 
in je nastal na osnovi stimulacije, ki jo daje izvršni svet oziroma, ki jo nudi 
za rekonstrukcijsko rešitev programa s tem, da se bo uporabila obstoječa ozi- 
roma prilagojena oprema iz Velenja. 

Zanima me vprašanje, ah je izvršni svet zahteval od železarne Jesenice 
in od cinkarne Celje, da tak program napravijo, ali pa so te dve delovni organi- 
zaciji že imele tak program in so ga izvršnemu svetu posredovale. Na to vpra- 
šanje bi želel odgovor zato, ker se iz tega da sklepati, kdo je in zakaj je stimu- 
liran. Nadalje bi moral razčistiti, ali obstoječi projekt upošteva oziroma 
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vključuje mnenje kemičnega sveta o integraciji štirih delovnih organizacij 
kemične industrije; ali so se o tem že sporazumele prizadete delovne organi- 
zacije, ali pa je to šele načrt, ki nekje leži samo v zasnovi. Informiran sem, da 
so bile postavljene dileme glede predpostavke rentabilnostnega izračuna, poda- 
nega v novih elaboratih. Menim, da bi morali predstavniki delovnih organizacij, 
ki danes prisostvujejo seji, dati odgovore in mnenja na pomisleke, ki so bili 
izraženi v razpravi. 

Dovolite mi samo še kratko pripombo na vodenje 'današnje seje. V začas- 
nem poslovniku piše, da je treba dati amandma pismeno pred začetkom seje 
predsedniku zbora, izjemoma pa v teku same seje. Menim, da se amandmaji o 
tako važnih in pomembnih zadevah ne bi smeli upoštevati, če niso dani skladno 
z določbami poslovnika. Izjemoma se lahko da amandma na sami seji takrat, 
kadar nastopijo v obravnavi novi momenti, ki prej niso bili poznani, sicer pa 
menim, da v bodoče na tak način ne bi mogli sprejemati in oddajati amand- 
majev. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Kar se "tiče pripombe poslanca Jonaka 
glede vedenja seje, je tako, kot je že rekel, da je praviloma po začasnem po- 
slovniku mogoče dati amandma samo do začetka seje. Vprašanje je, kaj je ra- 
zumeti praviloma. Menim, da je v smislu začasnega poslovnika odločujoča inter- 
pretacija predsednika zbora. To razlagam tako, da je med sejo mogoče dati tak 
amandma, ki po svoji vsebini ne otežuje obravnave in je njegova vsebina na 
prvi pogled razumljiva. Pri tem se zahteva seveda pismena oblika. Vse pred- 
ložene amandmaje sem dal razdeliti. 

Menim, da je možno poslancem vseh treh zborov, da lahko o teh predlogih 
razglabljajo in zavzamejo svoje stališče, seveda potem, ko bo še predstavnik 
izvršnega sveta zavzel svoje stališče, ne samo do teh predlogov, ampak tudi 
do ostalih vprašanj, ki so bila v razpravi postavljena. 

Ali želi še kdo besedo, preden dam besedo predstavniku izvršnega sveta? 
(Da.) Prosim. Besedo ima tovariš inž. Ivan Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši po- 
slanci! Ker je bila v razpravi nekajkrat omenjena tako imenovana stimulacija 
pri tistem delu opreme EKK, ki bi jo vgradila železarna Jesenice, želim dati 
pojasnilo. Razumljivo je, da iščemo možnosti, ki bi omogočile 'čimbolj uspešno 
vgraditev pretežnega dela te opreme. Na ta način je bila upoštevana tudi žele- 
zarna Jesenice. Naj takoj omenim, da je v današnji težki gospodarski situaciji 
take obveznosti in bremena verjetno težko prevzemati in je nesmiselno govoriti, 
da je to neka stimulacija za določeno gospodarsko organizacijo. 

Kisik ama predstavlja zelo majhen del celotne opreme EKK. Iz razpolož- 
ljivih podatkov je vidno., da stane taka kisikarna, ki bi bila potrebna, okoli dve 
in pol milijarde S din. Predvideva se, da bo postavljena le polovična kisikarna, 
kar bi rabili za proizvodnjo jekla v kenvertorju. Praktično1 bi novo* lahko dobili 
celo za nekoliko nižjo' oeno. 

Dalje je treba vedeti, v kakšni situaciji se nahaja železarna Jesenice na 
koncu prve faze svoje rekonstrukcije. Vemo*, da težave reforme niso šle mimo 
tega podjetja, da je danes reagiranje tega zelo ostro itd., končno se zavedamo 
bremena anuitet in obresti, ki bremenijo podjetje, zaradi česar je razumljivo, 
da se podjetje zelo težko odloča za nove investicije, preden se ne reši obsto- 
ječih zadolžitev. Ker pa se v tem primeru nudi priložnost, da se razpoložljiva 
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oprema lahfco £imctrno izkoristi, je razumljivo, da železarna Jesenice prevzame 
ta del kisikame, ki bo lahko v teku nadaljnjih let, odviisno pač od možnosti 
in načina financiranja, koristno izkoriščena pri kisikovem postopku za proizvod- 
njo jekla. Ponovno poudarjam:, da se prevzem teh obveznosti ne more smatrati 
kot neka stimulacija. 

Naj povem, kakštno stališče so zavzeli člani delavskega sveta, ko so na 
svoji seji obravnavali to vprašanje. Problematika EKK je splošno znana širom 
Slovenije in jo pozna naš sleherni delavec. Pred upravo podjetja in pred njene 
vodilne delavce so člani delavskega sveta odločno postavili, da so za vsak 
ukrep, ki lahko rešuje v sedanji situaciji del te opreme, vendar ne prevzamejo 
nobenih dodatnih obveznosti, ki bi eventualno sledile iz tega. Ko je delavski 
svet postavil to načelno stališče, ki je utemeljeno glede na težko* finančno 
situacijo, je sprejel svoje zaključke. Prevzem te opreme je bil sprejet pod 
naslednjimi pogoji: 

1. za montažo tega dela opreme za pol kisikame, za stroške carine in za 
del domače opreme je podjetju treba poskrbeti ustrezni kredit, ki bi znašal 
okoli 1 450 000 000 S din; 

2. vračanje teh obveznosti oziroma anuitet in obresti naj se začne šele 
takrat, kadar bo pričel obratovati novi petdesettonski konvertor in bo> podjetje 
imelo možnost iz svojega dohodka kriti te obveznosti. Kot je že v svetu dognano, 
pomeni izdelava jekla po kisikovem postopku nasproti siemens-rmartinovem 
procesu, za 30'°/# nižje stroške predelave. To pomeni pri vsakem kilogramu 
jekla 10 dinarjev prihranka in v okviru našega proizvodnega programa pomeni 
to pri 400 000 tcin jekla kar 4 milijarde S din letno. Rentabilnost je podana, 
vendar podjetje v tej situaciji ne more prevzeti novih anuitet, ker nima dovolj 
sredstev in niti možnosti takojšnjega vračanja kredita; in 

3. da se podjetju železarna Jesenice da vso podporo pri merodajnih 
forumih oziroma, da se izkaže polno razumevanje republike v zvezi z odobrit- 
vijo kredita za postavitev konvertorja. 

To sem omenil zato, da ne bi bilo napačnih pojmov in stališč, kajti sma- 
tram za pravilno, da se vsaka odločitev glede novih vlaganj v ta del opreme 
EKK res pošteno premisli in da si odkrito povemo, kar mislimo, da ne bomo 
tekom 'časa zopet iskali krivce. Naloga, ki smo jo naložili izvršnemu svetu, je 
izredno težavna. Naša skupna dolžnost je, da rešimo, kar se v dani situaciji 
rešiti da. Lahko je govoriti, da se s to ali z eno komisijo ne strinjamo, problem 
pa ostane še vedno odprt. Prepričan sem, da so vsi, ki so na tem problemu 
delali, skušali v sedanji situaciji najti najboljšo rešitev. Zaradi tega tudi sma- 
tram, da je izvršni svet v reševanju tega celotnega problema tudi prišel do 
zaključka, za katerega osebno smatram, da ie v sedanji situaciji najbolj stvaren 
in pravilen. Strinjam se tudi, da v jeseni ponovno proučimo predlog, ker 
smatram, da je rešitev drugega dela opreme po obsegu in po tehnološki plati 
v okviru celotne kemične industrije znatno težji problem. Hvala. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, menim, da je 
zaradi pomembnosti vprašanja koristno, če sedaj prekinemo razpravo in da po 
odmoru poslušamo odgovor predstavnika izvršnega sveta, ker bomo lahko na ta 
način najbolje ocenili položaj in glasovali o predlogu. Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 13.15.) 
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Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, nadaljujemo z 
razpravo. Slišal sem, da so gostje, ki so bali povabljeni k razpravi, imeli občutek, 
da nimajo pravice razpravljati. S tam, da so povabljeni k obravnavi, so obenem 
vabljeni, da se te tudi udeležijo, kolikor menijo, da je to koristno in potrebno. 
Zaradi tega bi še posebej vprašal, preden dam zaključno besedo predstavniku 
izvršnega sveta, ali želi kdo besedo. (Da.) Besedo ima inž. Drago Ceh. 

Inž. Drago Čeh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite mi, da pred tem domom obrazložim intencije cinkarne Celje, ki so nas 
vodile, da smo dali ponudbo izvršnemu svetu za prevzem dela opreme EKK 
Velenje in da to izkoristimo v sklepu svojega proizvodnega programa. Kakor 
je bilo danes rečeno, ima cinkarna Celje v programu izgradnjo tovarne umetnih 
gnojil s kapaciteto 250 000 ton NPKa za potrebe Slovenije, Hrvaškega Zagorja 
in Istre. Ta rajon naj bi se oskrboval iz Celja. Tovarne v Kutini, Pančevu, 
Prahovu, Sabcu in v Kosovski Mitrovici imajo tudi svoj rajon oskrbovanja. 
Investicijska banka se strinja z lokacijo v Celju glede na najbližje možne komu- 
nikacije, da bi se umetna gnojila po čim cenejši poti posredovala do potrošnikov. 
V tem programu smo računali na dušično komponento od EKK Velenje in sicer 
na del proizvoidnje amoniaka in amoniakove vodice, kateri smo se v -danih 
okoliščinah morali prilagoditi. Ko je bilo vprašanje izgradnje EKK Velenje 
likvidirano, smo začeli razmišljati, na kakšen način bi prišli do te dušične 
komponente. Stopili smo v stik z raznimi inozemskimi dobavitelji, glede nabave 
opreme s kapaciteto za okoli 30 000 ton amoniaka. Dobili smo že ustrezne 
ponudbe in sklenili nekatere finančne aranžmaje. Čim smo zvedeli, da je oprema 
za EKK Velenje za proizvodnjo' amoniaka in uree v Angliji že 80 °/o izdelana, 
smo si kot gospodarstveniki in seveda tudi kot Slovenci zadali nalogo-, da 
poskušamo na kakršenkoli način uporabiti naprave za amoniak in ureo name- 
njeno za EKK Velenje, ki bi bilo uporabljivo v okviru naših programov. Na tej 
osnovi smo se zaradi visokih stroškov proizvodnje sinteznega plina na bazi 
premoga, odločili za način uplinjanja v prvi fazi na podlagi lahkega benzina, 
v drugi fazi pa na bazi zemeljskega plina, oziroma za postavitev enega refor- 
minga. 

Zavedamo se, da je likvidacija EKK Velenje težka stvar. Zato menim, da 
mora vse naše gospodarstvo pa tudi cinkarna Celje doprinesti svoj delež, da bo 
ta izguba manj boleča. Zaradi tega je delavski svet cinkarne Celje sprejel sklep, 
da prevzame opremo za proizvodnjo amoniaka in uree z vsemi pogodbenimi 
obveznostmi glede cene, odplačila oziroma vračanja kreditov, vse do dokončanja 
izgradnje. Za postavitev teh objektov, ki so že naročeni v Angliji, do tako 
imenovane prve faze, je potrebno 8,9 milijarde S dinarjev za dobo treh let 
in smo že zaprosili za investicijsko posojilo. Seveda bodo pri tem potrebni 
maksimalni finančni in tehnični napori našega kolektiva, da bomo ta objekt 
v čim krajšem roku zgradili. 

V razgovorih z dobavitetlji iz Anglije smo uspeh doseči odložitev roka za 
odplačilo anuitet in sicer za tisti del menic, ki so bile izdane na dve leti, čeprav 
smo prosili, da se odloži dospelost za dve in pol leti. Izgradnja objektov bo 
trajala namreč 2 in pol leti, in bi bila lahko končana do leta 1969. 

Kolektiv cinkarne bo vložil maksimalne finančne napore in strokovno ter 
vsa druga izkustva, da bomo ta del opreme koristno uporabili, da bomo objekt 
hitro zgradili in da bomo lahko začeli tudi odplačevati tisti del obveznosti, ki 
odpadejo na te objekte. Naj omenim, da cinkarna ni dobila nobenih ponudb niti 
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ne vidimo v tem nekih posebnih ugodnosti za samo cinkarno Celje, ampak 
želimo le pomagati pri reševanju stanja, ki bremeni celotno gospodarstvo Slo- 
venije in skušamo pri tej likvidaciji dcprinesti svoj maksimalni delež. 

Toliko v pojasnilo tovarišem poslancem. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Prosim, besedo ima inž. Mi- 
livoj Hladnik, direktor kemičnega inštituta. 

Inž. Milivoj Hladnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Najprej bi želel povedati, da sem bil na simpoziju v Portorožu kot 
predstavnik raziskovalne institucije, pri čemer ustanova, ki sem jo kot njen 
sodelavec zastopal, ni bila prireditelj tega simpozija v Portorožu. Toliko v od- 
govor oziroma v pojasnilo tovarišu poslancu Lampiču, ki je ugotovil, da so bili 
zaključki v Portorožu malo čudni. 

Dovolite mi pa, da dopolnim njegovo misel in informiram ta- visoki zbor, da 
je ta portoroški simpozij, kot forum v znanstveni razpravi dejansko dal nekaj 
svojih objektivnih zaključkov kljub temu, da se ni vršil popolnoma na nevtral- 
nih tleh. Naj samo omenim, da sta bila prireditelja gospodarska zbornica in 
fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, vendar ob popolni režiji poslovnega 
združenja EKK Velenje, ki je v celoti financiral ta simpozij. To dejstvo je vse- 
kakor vplivalo in usmerilo razpravo in mislim, da se strinjamo z oceno, da so 
bili zaključki tudi temu primerni. 

Se eno osvetlitev bi dal v tej zvezi. Ker sem tudi sam sodeloval v tej raz- 
pravi, naj vam v ilustracijo povem, da so me obiskali tovariši iz Velenja, ko so 
zbirali dokumentacijski material. Predložili so koncept moje razprave kot 
dokument in me naprosili, da bi ga podpisal. Ker koncept ni ustrezal moji raz- 
pravi, ga nisem mogel podpisati. Ta dokument hranim pri sebi. 

Nadalje je bilo danes v razpravi postavljeno vprašanje zagotovil glede inve- 
sticijskih vlaganj. Menim, da se to vprašanje pojavlja vsakemu vlagatelju svojih 
ali njemu zaupanih investicijskih sredstev. Ob tem se nam postavlja vprašanje, 

■kaj storiti ob takih investicijskih odločitvah, kot je ta primer, ko vlaganja 
angažirajo večja družbena sredstva. Mislim, da je na to vprašanje samo en od- 
govor, ki nam je več ali manj v načelu vsem znan in ga najbrž tudi vsi zago- 
varjamo: ukrepajmo odgovorno in strokovno. Ta strokovnost naj bo' dokumen- 
tirana s čimveč informacijami »za« in tudi »proti« takim idejam in s potreb- 
nimi analizami podatkov. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je naša praksa v 
preteklosti vedno' to tudi želela in ali je vedno tako postopala. Menim, da ni 
nujno, da je končna odločitev vedno samo strokovna. Toda vedno in povsod 
jo morajo spremljati strokovni podatki in strokovne analize. 

Ideja uplinjanja premoga, kot se je pojavila okrog leta 1950, je najbrž bala 
pravilna glede na velike transportne probleme balasta tako, kot je bilo že 
danes obrazloženo'. Programi, ki so rezultirali iz let 1955 in 1960 pa so že 
nakazovali šibke točke te zamisli, ker so z napredovanjem znanosti in poznava- 
njem v svetu bili odkriti novi cenejši viri energije. Zato so te šibke točke 
postajale vse bolj problematične. Naj navedem samo nekatere od teh. Naj- 
prej se je pojavil problem visoke cene premoga in problem drugih naprav, 
ki s svojo1 vkalkulirano amortizacijo močno zvišujejo ceno plina. Potreba 
po hitrem amortiziranju naprav se je kmalu pokazala glede na nove teh- 
nologije, ki sc' ogrožale ta koncept. Mislim, da je ob odkrivanju teh šibkih 
točk predvsem zainteresiran investitor pa tudi vsi tisti, ki so nastopih, bodisi 
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kot financerji ali garanti, namesto, da bi o teh šibkih točkah strokovnost dala 
več podatkov, da bi se s strani strokovnosti zahtevala širša dokumentacija, pa 
se je ta debata vodila, več ali manj, po kuloarjih, aH »za« ali »proti« Velenju. 

V prvotno, izključno energetskem konceptu, so začeli zaradi teh šibkih 
točk tovariši iz Velenja, ko so že ugotovili visoko ceno plina, iskati rešitev V 
kemiji. Kajti kemija naj bi bila tista, ki bi rešila proizvodnjo plina in renta- 
bilnost investicije. Tako se je načela debata o kiarbo- in petrokemiji. Ta debata 
je, podobno kot danes pred tem zborom, tudi drugod po svetu postavljala države 
pred resnično težke probleme od premogarsko-rudarskega pa do problema in- 
vesticij in kemije, ki zahtevajo, tako v svetovnem prostoru in tudi v naših 
razmerah, kot je to v primeru Velenja, velike vsote za investicijske programe. 
Zal je ta debata, ki je zelo zahtevna in v kateri se prepletajo ekonomski, 
finančni, socialni in družbeni problemi, zatekla nas kemike, organizirane v 29 
podjetjih, z vsemi lokalnimi tendencami in programsko nepovezane. Zato je 
jasno, da v tej debati kemiki nismo' našli skupne mize, kjer bi organizirano 
razpravljali. Kljub temu pa je, gledano v celoti, naše mišljenje o realizaciji EKK, 
če ga lahko imenujemo strokovno mišljenje, v sebe zaprta investicijska družba 
EKK Velenje, absolutno briskirala. Tako je iz prvotno pozitivno zamišljene 
ideje, zaradi počasne gradnje objekta, kajti v panogi, kot je kemija igra čas 
zelo' važno vlcgo, in pa zaradi pomanjkljivega sprejemanja, ter zasledovanja raz- 
voja kemije v svetu, prišlo do posledic in današnje obravnave o EKK. Dovolju- 
jem si opozoriti republiški zbor, da bi pri bodočih akcijah morali odločneje 
vključevati zahtevo po strokovno dokumentirani formulaciji stališč, kar je bilo 
danes v razpravi omenjeno. Zato danes pravzaprav ne vemo, kaj je kdo pred- 
lagal, menil in odločil. Glede tega menim, da ie bila v pretekli praksi storjena 
napaka. Pri vsem tem bi kazalo', to se vidi tudi v samem epilogu o EKK, ko- 
ristno uporabiti in pritegniti k sodelovanju tiste strokovne institucije, ki jih 
imamo. 

Ko usmerjamo del opreme EKK v kemijo, bi ponovno želel podčrtati važ- 
nost ilustracij, ki so bile že danes podane pred tem zborom. Ce izhajamo iz 
srednjeročnega plana kemične industrije, ki naj poraste od 4 na 11 °/o v strukturi 
našega republiškega gospodarstva, potem ne smemo ob tej forsirani izgradnji 
oziroma ob tej večji udeležbi kemije v naši gospodarski strukturi pozabiti, da 
imamo na tem pcdročju opraviti s približno 30 podjetji brez koordiniranega 
programa razvoja in brez medsebojno povezanih in usklajenih sedanjih in bo- 
dočih proizvodnih programov, katerih skupna vrednost osnovnih sredstev pred- 
stavlja le del ene same manjše sodobne tovarne, kar je bilo tudi že danes 
povedano. 

Vlaganja v kemijo bi vsekakor kazalo dopolniti s postopno usmeritvijo 
vsaj dela naših tovarn s področja kemije na integracijsko sodelovanje, sprva 
vsaj po vprašanjih koordiniranja razvoja, kasneje pa tudi z drugimi oblikami 
združevanja skupnih interesov. Le smiselno integrirana kemična dejavnost, ki 
bo znala pravilno angažirati in najti povezavo med proizvodnjo1, raziskavo in 
fakulteto z vključevanjem kadrov, bo tudi v Sloveniji lahko dala rezultate, ki 
jih nakazujejo naši gospodarski programi in bo opravičila zaupanje in ekonom- 
sko smiselnost sedanjih in bodočih vlaganj v kemijo, ki je sicer v svetu danes 
najprodornejša panoga sodobne proizvodnje. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš inž. Vojko Ozim. 
3* 
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/ Inž. Vojko Ozim: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
■Glede na diskusijo predgovornikov smatram za svojo dolžnost, kot predsednik 
.sveta za kemijo pri gospodarski zbornici naše republike, da vas seznanim z 
.lapidarnim! konkretnimi zaključki, ki so bili formirani na naši seji dne 2. 
junija glede na proizvodni program z delno uporabo opreme EKK. 

1. Komisija za razvoj kemične industrije sprejema na znanje obvestilo 
..predstavnika izvršnega sveta tovariša Mejaka, da je dokončno naročena oprema 
v, inozemstvu za proizvodnjo amoniaka s kapaciteto 100 ton dnevno, in uree 

•§ kapaciteto 140 ton dnevno. Za realizacijo programa je s strani izvršnega sveta 
,SR Slovenije določen investitor, to je cinkarna Celje; 

2. program odstopa od uporabe premoga. Komisija sprejema ta del pro- 
tgrama z odobravanjem; 

3. od cinkarne predloženi dopolnilni program, to je amoniak II in amon- 
sulfat, ter klorakalna elektroliza s predelavo v PDC, lahko služi le za izhodišče 
'za temeljitejšo in bolj dokumentirano obdelavo v tehnološkem in ekonomskem 
-smislu, ker se tiče ta program večjega števila kemičnih podjetij v republiki; 

4. komisija smatra, da je potrebno optimalneje proučiti uporabo amoniaka 
iz žveplene kisline, ker predlagana nevtralizacija v amonsulfat ne omogoča 
smotrno uporabo komponent; 

5. ob realizaciji na komisiji obravnavanega programa nastajajo tudi druž- 
benoekonomski pogoji in potrebe za integracijo nekaterih podjetij slovenske 
kemične industrije. Pri tem so mišljena zlasti cinkarna Celje, tovarna dušika 
Ruše, tovarna glinice in aluminija Kidričevo, tovarna kemičnih izdelkov Hrast- 
nik. Prav tako pa tudi vrsta manjših podjetij predelovalne industrije, ki bi tako 
postali partnerji v podaljšanih proizvodnih procesih; 

6. program naj zato prouče tudi ustrezne strokovne komisije, ki delajo na 
razvojnih programih, saj ta program življenjsko zadeva večino ostalih kemičnih 
podjetij. Zaradi tega je potrebno zagotoviti povezavo med perspektivnim raz- 
vojem posameznih gospodarskih organizacij in s tem programom; 
i 7. od sveta imenovana komisija naj seznani predstavnike izvršnega sveta 
;SR Slovenije s stališči našega sveta. Hvala lepa. 

F*redsedujoči dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo-? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, potem prosim predstavnika izvršnega sveta, da pojasni svoja stališča. 
Besedo ima inž. Miran Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Tovarišice in tovariši poslanci! Verjetno je naj- 
bolje, da pričnem z amandmajem, ki je bil predložen pod 4. a). 

Poslanec Ivan Kreft je dal dopolnitev 5. odstavka 1. točke. Predlog ste 
prejeli v pismeni obliki, zato mislim, da ga ni potrebno čitati. V imenu izvrš- 
nega sveta se strinjam s tem amandmajem, medtem ko se z amandmajem, ki 
ga je dal poslanec Vladimir Vrečko*, ne morem strinjati. 

Mislim, da je s tem amandmajem tovariš Kreft tudi odgovoril nekaterim 
diskutantom, ki so poudarjali potrebo po integraciji v kemični industriji, ker 
so z amandmajem tovariša Krefta stvari tudi bolj jasno postavljene in nare- 
kujejo resno obveznost za vse tiste finančne zavode, ki bodo financirali te pro- 
grame, da se držijo izpopolnjene vsebine resolucije. 

Glede ostalih diskutantov, če mi dovolite, bi odgovoril in pojasnil nekatera 
vprašanja, ki so jih zastavili v razpravi. 
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Strinjam se z vsemi tistimi diskutanti, ki so poudarili pomen in vlogo- 
znanosti pri investicijskih odločitvah. Glede sodelovanja znanosti v zvezi EKK 
Velenje je tovariš Hladnik povedal nekaj besed. Nedvomno je potrebno, da je, 
kadar se sprejemajo tako važne odločitve, kot je bila odločitev o gradnji EKK 
Velenje, znanost glasnejša in odločnejša, če ima pomisleke. 

Ce govorimo o šoli, je tudi to šola za nas, ko se obvezujemo z raznimi akti 
in zaključki, ki so sicer lepo formulirani, vendar tako, da se lahko posamezni- 
stavki razumejo različno. V besedilu se prepleta toliko »če« in »če bi«, in sličnih 
pogojnikov, da vsebina povsem razvodeni. Taka mnenja znanstvenih institucij 
in znanstvenikov nimajo dosti veljave in tudi ne morejo odigrati tiste vloge, kot 
bi jo lahko odigrala. 

Glede na pripombe tovariša inž. Prevolnika bi morali pojasniti, da gre 
verjetno za določen nesporazum. Na željo odborov so bila poslana poslancem 
razna gradiva, ki imajo izključno samo informativni značaj, ker nismo imeli 
namena poslance obremeniti s tem, da bi sklepali in odločali o vsebini teh 
materialov. 

Tako se moram opravičiti tudi tovarišem poslancem, ki so rekli, da se 
kot nestrokovnjaki niso mogli poglobiti v tehnološko vsebino nekaterih mate- 
rialov; naj povem, da so bili ti priloženi le kot informativni material, ki bi 
lahko pomagal poslancem pri proučevanju osnovnega gradiva. 

Poslanca inž. Prevolnika bi moral opozoriti na podatke v prilogi 4, iz 
katerih je razvidno, da znaša vrednost uvožene opreme za prvo fazo investicije 
v Celju 71 milijonov N dinarjev. Skupni znesek investicije z vsemi izdatki znaša 
169 milijonov N dinarjev, vključno z dodatno angažiranimi sredstvi v višini 98 
milijonov N dinarjev, v katerih se nahaja tudi obveznost jugoslovanske investi- 
cijske banke, ki jo je prevzela za del uvožene opreme. Vendar te obveznosti še 
niso popolnoma definirane, dokler se zadeva likvidacije EKK Velenje ne po- 
makne naprej, oziroma dokler ne bo verificiran ta sporazum. Vse dotlej se ob- 
veznost jugoslovanske investicijske banke sploh ne da opredeliti. S tem hočem 
povedati, da so na 98 milijonov N dinarjev vezane tudi obveznosti drugih po- 
slovnih partnerjev. 

Urediti bi bilo treba vprašanje kooperacije s cinkarno Celje, ki je bilo že 
večkrat predlagano zlasti s strani tovarne dušika Ruše. Uvodoma sem že po- 
vedal, da govorim o prvi fazi programa in sicer o aktivizaciji naročene opreme 
iz Anglije, ki jo je treba uporabiti ali pa preprodati. Po dosedanjih izkušnjah ni 
v preprodaji opreme nobene realnosti. Vso lansko- leto se je poskušalo prodati 
to opremo, vendar se ni našlo kupca, ki bi dal kolikor toliko ustrezno ponudbo 
za to opremo. Letos spomladi je prejšnji izvršni svet, tako kot je prej tovariš 
inž. Ceh povedal, poiskal in se enostavno odločil za tistega interesenta, ki ima 
največ poslovnih pogojev, da prevzame opremo, ki pride v poštev za prvo fazo, 
to je za proizvodnjo amoniaka in uree. Tako je povabil cinkarno Celje, da se. 
za to opremo zainteresira, ki je tudi eden od potencialnih kupcev. 

Cinkarna Celje je pokazala svoj interes in se ie vključila v to kombinacijo. 
V preteklosti smo bili preveč nervozni, ker smo imeli v glavnem opraviti z ne- 
realnimi ponudbami, kot na primer: »da ne bo škandala nam dajte celo* opremo«; 
ali podarite nam opremo ali dajte nam opremo na dolgoročni kredit, ali »opremo 
prevzamemo če dobimo tudi dopolnilna sredstva za izgradnjo-.« Od vseh ponudb 
je bila ponudba Cinkarne Celje, ki jo je obravnaval izvršni svet, še najbolj' 
ugodna. Zato se je izvršni svet kot materialno zainteresiran partner, kot garant; 
povsem pravilno odločil. Pa ne samo zato, tudi zaradi nekaterih drugih faktorjev,; 
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kot zaradi poslovnega ugleda, ki ga ima Cinkarna Celje širom Evrope in tudi za- 
radi njene ugodne bilance izvoza in zaradi že odobrenega posojila itd., se je od- 
ločil izvršni svet za ponudbo cinkarne v Celju in jo vključil v prvo fazo progra- 
ma te investicije. Druga faza pa so poslovni aranžmaji. Rad bi vas seznanil s 
tehnološkim konceptom v drugi fazi, ki vključuje amoniak 2 in amonsulfat, o 
katerem je govoril tovariš Ožim, O investicijskem programu tako imenovane 
druge faze še ni izdelanega predloga, o katerem naj bi skupščina odločala. Druga 
faza obsega poslovne aranžmaje bank, poslovnih združenj, skupin podjetij po- 
trošnikov umetnih gnojil, skratka vseh tistih, ki imajo na tem interes, predvsem 
pa slovenska bazična industrija, kar ie v duhu nove vsebine resolucije, dopol- 
njene z amandmajem. 

Najprej moram ugotoviti, da ima splošna gospodarska banka o tem svoje 
stališče. Moram se opravičiti, ker vam nekateri niso bili predloženi. Zadevna 
rešitev je verjetno precej zapletena, in jo je v tako kratkem času težko v celoti 
dojeti. Splošna gospodarska banka navaja pod točko 3, na strani 1, priloge 1, 
da je vprašljivo, oe je lahko petrckemična linija visoko rentabilna, ki bi naj 
krila nerentabilno karbo-kemično linijo. To predvideva program, ki je bil 
predložen spomladi letos, da bi se uplinjevalo lignit, vzporedno s tem pa bi se 
uporabljalo nafto in plin. Vprašanje pa je, oe bi uplinjevanje nafte in uporaba 
prirodnega plina lahko nadoknadila izgubo z uplinjevanjem lignita. Prepričan 
sem, če bi imela republika, gospodarska organizacija, ali banka v inozemstvu 
na razpolago kredit v višini 7 milijonov funtov, bi bil program verjetno mnogo 
ugodnejše uresničen, kot pa v tem primeru, ko je oprema naročena in imamo 
samo 5 % manevrskega prostora, da modificiramo naročilo. Ah nam to odgo- 
varja ali ne, moramo se s tem težkim stanjem sprijazniti, ker mnogih stvari 
ne moremo spremeniti. 

V razpravi so nekateri poslanci opozorili, da je bilo dosti stvari še spomladi 
leta 1965 prejudiciranih, saj je bilo naročilo opreme plasirano že spomladi leta 
1965. Danes se postavlja vprašanje, kako se lahko to naročilo prilagodi našim 
potrebam. Po mojem mnenju se lahko aplicira samo tako, da se izbere najboljša 
varianta rešitve. Odločili smo se za podjetje, ki lahko sprejme v svoj program 
razvoj petrokemije. Verjetno ga cinkarna ne bi sprejela, če ne bi bilo sedaj 
možnosti, da prevzame to opremo in <da se jo čimbolj rentabilno uporabi. Pred- 
vsem pa zato', da bo lahko cinkarna prevzela te obveznosti, kot ie prej tovariš 
Ceh izjavil oziroma, da bo odplačala kredit, za katerega je republika garant. 

Podoben primer je z železarno Jesenice. Železarna bo v tem ali v nasled- 
njem časovnem obdobju pričela z modernizacijo proizvodnje jekla. Menim, da 
kot dobri gospodarji, odgovorni za širši gospodarski razvoj, ne moremo zapirati 
oči pred tem dejstvom. Železarna Jesenice mora modernizirati svojo tehnologijo 
proizvodnje jekla. Kisikarna je železarni sedaj zelo potrebna in je logično, da 
smo lahko našli interesenta, ki kisikarno potrebuje. Ce pa ne bi imeli v Angliji, 
kot sem že rekel, 7 milijonov funtov kredita, verjetno ne bi naročili kisikarne 
za železarno Jesenice. Najbrž bi naročili opremo za Jesenice za kompleten po- 
stopek ali pa bi se odločili za nekaj, kar bi se verjetno z angažiranjem znan- 
stvenih inštitutov lahko odločili. Pri tem pa menim, da bo likvidacijski odbor 
EKK Velenje, ki bo izvajal ta dogovor, seveda če bo danes ratificiran, posloval 
po strogi komercialni logiki in poskušal čimbolje prodati posamezne stvari iz 
#reme. S tem hočem povedati, da je še vprašanje, če bodo pri sklepanju do- 
govora o kupoprodaji kisikarne uveljavljeni vsi predpogoji, o katerih ie govoril 
inž. Arzenšek. To je vprašanje poslovnih aranžmajev med likvidacijskim od- 
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borom EKK Velenje in med železarno Jesenice. Zato ni rečeno, da morajo ob- 
veljati vse točke, kot jih predlaga železarna. Vprašanje modernizacije tehnolo- 
gije jekla v železarni Jesenice je osnovno vprašanje. Poznani so nam izredno 
ugodni ekonomski izračuni in možnosti poslovnega aranžmaja bank itd. Naša 
obveznost je le v tem, da ponudimo kisikarno na kredit železarni Jesenice pod 
pogoji, ki jih lahko sprejme in poslovno brani likvidacijski odbor EKK Velenje. 
Naše obveznosti in sodelovanje želim bolj jasno opredeliti zato, ker se je v 
razpravi postavljalo vprašanje državnega investitorja. Tu gre za poslovne od- 
nose med likvidacijskim odborem, ki mora čimbolje pr<cdati opremo, in med 
kupci, ki so sedaj že več ali manj znani. Lahko pa smo zadovoljni in veseli, če 
se najdejo še boljši kupci. Toda, od leta 1966 nismo našli tudi v tem boljših 
ponudb od teh, ki jih obravnavamo. Iz materialov, ki so vam bih predloženi in 
iz razprave tovarišev inž. Arzenška in inž. Ceha, vidimo, da tomo lahko našli 
zadovoljiv kompromis s kupci, ki se s svojim programom vključujejo v na- 
daljnji razvoj panoge. Skupščina ne obravnava tega problema samo kot zako- 
nodajni, temveč kot samoupravni organ, ki nosi materialne obveze in se mora 
v interesu vse republike, vseh plačevaloev prispevkov in davkov prizadevati 
najti izhodišče čimbolj ugodno. Menim, da je varianta, ki jo predlaga izvršni 
svet, najboljši izhod iz teh materialnih težav. To sem omenil zato, da ne bi 
bilo zmotnega mišljenja o izboru obeh interesentov, češ da sta bila izbrana in 
zato privilegirana. Vsekakor ne gre za primer bivših investicij, katerih investitor 
je bil državni organ, oziroma mu je republika zagotovila potrebna sredstva. 

Na sklenitvi teh poslovnih aranžmajev smo zainteresirani tako republika, 
kakor tudi delavska sveta obeh podjetij cinkarne Celie in železarne Jesenice. 

K pripombam Radia Pušenjaka bi povedal, da se podatki v prilogi 3 nana- 
šajo na vložena sredstva do konca lanskega leta. Nekateri diskutanti so omenili, 
da je bilo v pripravah za investicijo premalo vloženih sredstev. Za te potrebe 
je bilo porabljenih 8 700 000 din. Od tega leta 1954, ne vem točno cd kdaj, je 
bilo precej izdatkov s službenimi potovanji, z zbiranjem ponudb, za študij 
projekta itd. in so bili verjetno ti izdatki normalni, če zanemarimo vse drugo. 
Tako da temu izdatku ne bi kazalo že v naprej prigovarjati. Kolikor pa bo 
katerikoli skupščinski odbor smatral za potrebno, da ta ali katerikoli drug iz- 
datek prouči, je tudi izvršni svet mnenja, da se takšni izdatki preverijo. Naj 
pripomnim, da je bilo finančno stanje zaključeno konec lanskega leta in ie bilo 
prezentirano z namenom, da se ugotovi poraba sredstev v preteklem obdobju. 
V tej fazi ni nobenega povoda, da bi prav v ta podatek podvomili. Skupščinski 
organi pa imajo seveda pravico, če smatrajo za potrebno, da te stvari proučijo. 
Tovariš Lampič je v razpravi postavil vprašanje datuma, ko je bila ta oprema 
zaključena. Glede tega se ne bi hotel spuščati v podrobnejšo diskusijo, ker bi 
to povzročilo dolgotrajna ugotavljanja, menim pa, da datum sklenitve pogodbe 
za opremo v Angliji v marcu 1965 ni točen. Na Češkem je bila oprema zaklju- 
čena že v letu 1964 za okoli 7 milijard dinarjev, tako da je bila češka oprema 
zaključena prej, kot pa oprema iz Anglije. 

Poslanec Forte in Majerič, kakor tudi nekateri drugi poslanci so postavili 
vprašanje, ali bo s temi aranžmaji zagotovljena najučinkovitejša uporaba opre- 
me. Glede na to, da je oprema že naročena in da je že 80flA> izdelana, seveda 
samo s tega stališča, je to najrealnejša uporaba. Drugega izhoda itak ni, in bi 
bila vsaka razprava o tem nerealna. Vemo samo to, da opreme ne moremo pro- 
dati brez večje izgube. To dejstvo moramo pri tem vsekakor upoštevati. 2e v 
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uvodnem ekspozeju sem povedal, če se odločimo za predlog ali ne, situacija in 
čas delujeta tako, da bo rešitev zadeve iz dneva v dan dražja. 

Predstavniki obeh investitorjev so že izjavili v razpravi in obrazložili svoje 
stališče. 

Tovariš predsednik, v svoji razpravi sem do sedaj zavzel stališče samo glede 
amandmaja po 4 a). 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Prosim, da predstavnik izvršnega 
sveta zavzame stališče še glede ostalih amandmajev. 

Inž. Miran Mejak: Ne strinjam se z amandmajem, ki ga je dal po- 
slanec Vladimir Vrečko, s katerim predlaga, da se besedilo 2. in 3. točke pred- 
loga zakona črta. Pač pa sem mnenja, da ostane besedilo zakona tako, kot ga 
vsebuje predlog z dne 15. junija 1967 s tem, da se izvršni svet strinja z amand- 
maji k temu zakonu, ki jih navajata poročili obeh odborov. Poročilo ste, tovariši 
poslanci, že prejeli. 

S tem, da se črta besedilo 2. in 3. točke, bi bistveno ničesar ne spremenili, 
ker s sredstvi skupnih rezerv razpolaga na podlagi drugih pozitivnih predpisov 
upravni odbor skupnih rezerv. Upravni odbor dodeljuje ta sredstva v obliki 
kredita samo gospodarskim organizacijam. To pomeni, da se ta materija ne da 
menjati s tem zakonom, kar govori celo v prid razpravi tovariša Vrečka. Prav 
z vsebino 2. in 3, posebno pa s 3. točko se zagotavlja, da prevzemnik opreme ne 
bo državni investitor, temveč se bodo investitorji prek poslovnih aranžmajev, 
ki jih bodo sklenili z bankami, oziroma s konzorcijem bank, uspešno vključili 
v likvidacijski postopek EKK Velenje v zadovoljstvo republike in verjetno tudi 
njihovih delovnih kolektivov. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Ali ima kdo še kakšno dodatno vpra- 
šanje? (Ne javi se nihče.) Prosil bi poročevalca odborov in zakonodajno-pravne 
komisije, da se izjavijo o amandmajih, ki sta jih predložila poslanca Ivan Kreft 
in Vladimir Vrečko. Besedo ima tovariš Miran Cvenk, poročevalec odborov re- 
publiškega zbora, ki so obravnavali predlog izvršnega sveta. 

Miran Cvenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
imenu odborov, ki so predlagatelji dopolnilnega akta obravnavane resolucije, iz- 
javljam, da se z amandmajem tovariša Ivana Krefta strinjam, ker podpira tudi 
osnovno misel, da naj bi ta oprema služila razvoju bazične industrije in obenem 
pospešitvi njenega sodelovanja v integracijskih procesih. 

Zaradi enakega razloga, kot sem ga že navedel, pa se ne strinjam z amand- 
majem poslanca Vladimira Vrečka k dopolnitvi resolucije o izvajanju gospo- 
darske politike v letu 1967. Če se zavzemamo za spremembo besedila v 2. točki, 
potem ne moremo obenem črtati isto besedilo. 

Prav tako ne sprejemam amandmaja tovariša Vrečka, da se črta besedilo 
2. in 3. člena v zakonu o uporabi dopolnilnih sredstev za skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij, ki so naložena pri splošni gospodarski banki v Ljubljani 
in se strinjam s stališčem izvršnega sveta. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Prosim še predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da se izjavi o predloženih amandmajih. 
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Boris K o c i j a n č i č : Tovarišice in tovariši poslanci! Zakonodajno- 
pravna komisija se v celoti strinja s predlogi matičnih odborov s tem, da so 
sprejeli amandma poslanca Ivana Krefta in zavrnili amandma poslanca Vladi- 
mira Vrečka. 

Razloge za to je že navedel predstavnik izvršnega sveta tovariš Miran 
Mejak. Poudarjam, da je podobne pripombe imela tudi zakonodajno-pravna ko- 
misija, da je potrebno ta vprašanja razčistiti, ker če bi bila v celoti razčiščena, 
potem bi že bili jasno prikazani v ekspozeju predstavnika izvršnega sveta. Hvala! 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Vprašam tovariša Vladimira Vrečka, 
ali vztraja pri svojih dveh amandmajih? 

Vladimir Vrečko : Slišali smo izjave in obrazložitve o predloženih 
amandmajih in postavljam ponovno' vprašanje: ali je logično, da zaradi odproda- 
je opreme EKK Velenje lahko v predlogu dopolnitve resolucije napišemo, da je 
odprodaja te opreme pogoj oziroma stimulans za razvoj bazične kemične indu- 
strije in za pospešitev njenega sodelovanja in integracijskih procesov, tako- kot 
je izjavil predstavnik izvršnega sveta tovariš Miran Mejak. Obenem pa smo 
slišali, da je 85 ®/o te opreme že izgotovljene in da lahko končni uporabniki pre- 
vzamejo to opremo tako kakršna je. Meni se ta obrazložitev ne zdi logična, zato 
vztrajam pri svojem amandmaju. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Prosim, nadaljujte. 

Vladimir Vrečko: V zvezi z amandmajem k zakonu o uporabi do- 
polnilnih skupnih rezerv gospodarskih organizacij menim, da je logično, da 
ima izvršni svet vsa pooblastila za izvršitev likvidacije energokemičnega kom- 
binata Velenje in, -da so vsa ta sredstva dejansko namenjena za likvidacijo kot 
je tudi povedal predstavnik izvršnega sveta. Iz likvidacijske mase se stvari 
kupujejo, niso pa to sredstva za investicije, temveč so to sredstva za likvidacijo. 
To je kolizija dveh pojmov, in sicer likvidacije EKK Velenje z vprašanji novih 
investicij, kot parcialnih rešitev te opreme. To sem že povedal v obrazložitvi 
k amandmaju in ne vidiim logike, da združujemo te probleme. Jasno sem po- 
vedal svoje mnenje, da naj ima izvršni svet vsa pooblastila pri likvidaciji EKK 
in da dobi zato potrebna sredstva. Ne strinjam pa se, da odpiramo zaradi pla- 
smaja te opreme dražje investicije, kot pa je bila prvotna ideja. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Torej vztrajate pri obeh amandmajih. 
Glede drugega: amandmaja vas vprašam, ker meni vaša obrazložitev ni bila 
jasna. Iz poročila odborov in iz predloga zakona, o katerem bomo glasovali, 
vidimo, da so to< sredstva, ki se bodo uporabila za izvršitev likvidacije EKK 
Velenje. Ali še kljub temu vztrajate pri svojih amandmajih? 

Vladimir Vrečko: Da, vztrajam, ker govori 2. člen o investicijskih 
sredstvih. > 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Prehajamo na glasovanje. Najprej 
bomo glasovali o dopolnitvi resolucije o izvajanju gospodarske politike v 
letu 1967. 
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O dopolnitvi resolucije glasujeta ločeno republiški in gospodarski zbor. 
Amandma Ivana Krefta je postal sestavni del resolucije, zato o tem amandmaju 
ne bomo glasovali posebej. Dajem predlog amandmaja, ki ga je predložil tovariš 
Vrečko k dopolnitvi resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, ki 
se glasi: »Crta se besedilo točke a)«, predloga dopolnitve resolucije na glasovanje. 

Opozarjam, da glasujeta oba zbora ločeno, zato prosim zapisnikarje, da 
kontrolirajo štetje glasov. 

Prosim poslance republiškega zbora, ki so za amandma k dopolnitvi reso- 
lucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, ki ga je predložil poslanec 
Vladimir Vrečko, da dvignejo roko? (3 poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(63 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (13 poslancev dvigne 
roko.) 

Ugotavljam, da amandma Vladimira Vrečka k dopolnitvi resolucije o izva- 
janju gospodarske politike v letu 1967 republiški zbor ni sprejel. 

Prosim poslance gospodarskega zbora, ki so za amandma tovariša Vrečka 
k dopolnitvi resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, da dvignejo 
roko. (6 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (40 poslancev dvigne roko.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (7 poslancev dvigne roko.) Verjetno smo še premalo 
izkušeni v štetju glasov ob ločenem glasovanju in zaradi tega moram ponoviti 
glasovanje gospodarskega zbora. Prosim poslance, da dvignejo roko tako, da 
bomo lahko prešteli in ugotovili rezultat. (Glasovanje se je ponovilo.) Za 
amandma je glasovalo 6 poslancev, proti je glasovalo 40 poslancev, vzdržalo 
se je 7 poslancev. Ugotavljam, da amandma tovariša Vladimira Vrečka k do- 
polnitvi resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 gospodarski zbor 
ni sprejel. 

Prehajamo na glasovanje v predlogu dopolnitve resolucije o izvajanju go- 
spodarske politike v celoti. Prosim poslance, da visoko dvignejo roko, da s tem 
olajšajo štetje glasov. 

Prosim poslance republiškega zbora, ki so za predlog dopolnitve resolucije 
o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, naj dvignejo roko. (71 poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti predlogu? (1 poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (3 poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam, da je republiški zbor do- 
polnitev resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 sprejel. 

Prosim poslance gospodarskega zbora, ki so za dopolnitev resolucije o iz- 
vajanju gospodarske politike v letu 1967, da dvignejo roko? (52 poslancev dvigne 
roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev dvigne 
roko.) Hvala lepa! 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor sprejel dopolnitev resolucije o izvajanju 
gospodarske politike v letu 1967. 

Prehajamo na glasovanje o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih 
in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega zidruženja za izgradnjo 
EKK Velenje. O predlogu sporazuma glasujeta ločeno republiški zbor in orga- 
nizacij sko-poli ti eni zbor. K predlogu sporazuma ni bil predložen noben 
amandma. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za potrditev tega sporazuma, naj 
dvignejo roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor potrdil sporazum o ureditvi premoženj- 
skih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo 
EKK Velenje. 
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Prosim člane organizacij sko-političnega zbora, ki so za potrditev sporazuma 
o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega 
združenja za izgradnjo EKK Velenje, da dvignejo roko? (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, 'da je organizacijsko-politični zbor soglasno potrdil sporazum 
o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega 
združenja za izgradnjo EKK Velenje. 

Prehajamo na zadnjo podtočko, to je na predlog zakona o porabi sredstev, 
naloženih pri splošni gospodarski banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih 
sredstvih za skupne rezerve gospodarskih organizacij. O tem predlogu glasujeta 
ločeno republiški in gospodarski zbor. Najprej bcmo glasovali o amandmaju 
tovariša Vladimira Vrečka, ki se glasi: »črta se besedilo 2. in 3. člena predloga 
zakona.« Poslanci republiškega zbora, ki so za amandma, naj prosim dvignejo 
roko? (Štirje poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (68 poslancev dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (12 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da republiški zbor amandmaja Vladimira Vrečka ni sprejel. 
Prosim poslance gospodarskega zbora, ki so za amandma tovariša Vrečka, 

da dvignejo roko? (4 poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (43 poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (43 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da gospodarski zbor amandma tovariša Vrečka ni sprejel. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona, tako kot je bil predložen. Prosim 
poslance republiškega zbora, ki so za predlog zakona, da dvignejo roko'? (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva poslanca dvigneta roko.) Se je kdo 
vzdržal? (9 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel zakon o uporabi dopolnilnih sred- 
stev skupnih rezerv gospodarskih organizacij. 

Prosim člane gospodarskega zbora, ki so za predlog zakona o uporabi do- 
polnilnih sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij, naloženih pri splošni 
gospodarski banki v Ljubljani, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti? (Dva poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? 
(8 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor sprejel predlog zakona o uporabi sred- 
stev, naloženih pri splošni gospodarski banki v Ljubljani po zakonu o dopolnil- 
nih sredstvih za skupne rezerve gospodarskih organizacij. 

Tovarišice in tovariši poslanci, s tem smo končali to točko dnevnega reda, 
s čimer je končana tudi skupna seja republiškega, gospodarskega in organizacij- 
sko-političnega zbora. 

Na skupni seji republiškega in gospodarskega zbora, ki jo bo vodil tovariš 
Miran Goslar, bomo obravnavali vprašanja strokovnega šolstva. Bil sem na- 
prošen, da vas v tem polnem sestavu obvestim, da se z zaključkom današnje 
seje končuje naše redno delo in da nastopimo skupščinske počitnice. Redno delo 
skupščine se bo začelo zopet 15. septembra. Hvala lepa. 

Preden predam vodstvo seje tovarišu Miranu Goslar ju, vas vprašam, ali 
želite, da takoj nadaljujemo s sejo, ali pa želite kratek odmor? (Glasovi iz po- 
slanskih klopi: Da nadaljujemo sejo!) 

Predsedujoči Miran Goslar: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, na obravnavanje uresničevanja priporočila Skupščine SR Slovenije za 
začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967. 



44 Republiški zbor 

Ker sta republiški in gospodarski zbor sklenila, da bosta uresničevanje pri- 
poročila Skupščine SR Slovenije za začasno financiranje strokovnega šolstva 
Slovenije v letu 1967 obravnavala na skupni seji, je predsednik Skupščine SR 
Slovenije na podlagi 69. člena začasnega poslovnika skupščine sklical skupno 
sejo obeh zborov. Predsednika obeh zborov pa sta se sporazumela, da bo to 
sejo vodil predsednik gospodarskega zbora. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli informacijo o stanju 
medobčinskih skladov za šolstvo, priporočilo Skupščine SR Slovenije za začasno 
financiranje strokovnega šolstva v letu 1967, prehodne in končne določbe zakona 
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju izobraževanja in vzgoje v SR 
Sloveniji, predlog zakona o posebnem prispevku za izobraževanje z obrazložit- 
vijo in prepisom dopisa izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zveznemu 
izvršnemu svetu. 

Gradivo so obravnavali odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora 
in oba odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega 
zbora in prosvetno-kulturnega zbora. Odbori so dah skupno poročilo, ki je 
materialu priloženo. 

Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil kot svojega predstavnika 
dr. Franca Hočevarja. Prosim tovariša Hočevarja, da prevzame besedo. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Naša republika se že precej časa ukvarja z urejanjem odprtih vprašanj 
na področju šolstva, od osnovnega prek srednjega do visokega šolstva. Vendar 
je še vedno na tem področju mnogo odprtih vprašanj, ki bodo tudi v prihod- 
njem obdobju zahtevala našo pozornost in vnemo. Ze dolgo časa zapažana od- 
prta vprašanja, ki se kažejo bodisi v nesmotrnem obstoju in delovanju posa- 
meznih šolskih zavodov, bodisi v neracionalno postavljeni mreži posameznih 
vrst šol, bodisi v neurejenosti učnih programov, načrtov in podobno, ne vplivajo 
pozitivno na funkcioniranje splošnega šolskega sistema in v precejšnji meri 
zmanjšujejo učinkovitost ukrepov, ki jih na tem področju podvzemamo. Zato 
je brez dvoma potrebno še vnaprej dati vprašanju šolstva prioritetno mesto v 
programu našega dela za prihodnje obdobje in skoncentrirati vse naše napore, 
da v čim krajšem času preidemo na definitivno rešitev vseh tistih vprašanj, ki 
zaradi svoje dolgoletne neurejenosti povzročajo občutek nereda in nemoči na 
tem področju ter hromijo naše napore, da zgradimo sodoben, učinkovit in 
racionalen šolski sistem. 

Komisija za proučevanje visokošolske problematike, ki jo je imenovala 
skupščina, bo v tem smislu uživala polno podporo in pomoč izvršnega sveta, 
da svojo nalogo< čim uspešneje in čimprej zaključi. 

Na področju financiranja šolstva smo z zakonom o izobraževalnih skupno- 
stih in o financiranju vzgoje in izobraževanja od aprila letošnjega leta zgradili 
samoupraven mehanizem v obliki temeljne in republiške izobraževalne skup- 
nosti, ki zdaj že deluje na celotnem republiškem področju. 

Kot je znano', so izobraževalne skupnosti prevzele financiranje šolstva vseh 
vrst in stopenj ter razen tega še druge številne naloge, ki imajo prvorazreden 
pomen za delovanje posameznih šolskih zavodov in šolskega sistema. Tako izo- 
braževalne skupnosti skrbijo za organiziranje in razvoj celotne izobraževalne 
dejavnosti, sodelujejo pri sprejemanju načrtov in programov v razvoju izobra- 
ževanja pri usmerjanju razvoja mreže in zmogljivosti izobraževalnih zavodov, 
zagotavljajo sredstva za štipendije in posojila učencem in študentom, predvsem 
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tistim, ki so pripravljeni za učiteljski poklic, skrbijo za pomoč pri oskrbi učen- 
cev, v domovih pri šolski prehrani in nabavi učbenikov, pri financiranju dejav- 
nosti vzgojnih posvetovalnic, za dejavnost prosvetno-pedagoške službe in znan- 
stveno raziskovalno delo na področju izobraževanja itd. 

Iz tega sledi, da je dejavnost izobraževalnih skupnosti, čeprav primarno 
usmerjena na probleme financiranja, tako vsestranska na področju vzgoje in 
izobraževanja, da lahko rečemo, da je od moči in urejenega delovanja tega sa- 
moupravnega »mehanizma odslej odvisno funkcioniranje šolskega sistema v celoti. 

Pravkar ustvarjene izobraževalne skupnosti pa se prav sedaj nahajajo pred 
najtežjimi nalogami, saj morajo pognati v tek celoten samoupravni mehanizem 
za financiranje šolstva, čeprav za to marsikje nimajo izkušenj in niti najosnov- 
nejših obratnih sredstev. Zato koristim to mesto in priliko, da opozorim, da 
je prav sedaj najbolj potrebno nuditi pomoč izobraževalnim skupnostim, da 
bodo zaživele, da bodo sposobne reševati številne naloge, ki so jim z zakonom 
naložene, da bodo imele na razpolago potrebna materialna sredstva, ki bodo 
zagotovila nemoteno delovanje celotnega sistema. 

Zato se obračam tudi na vas tovarišice in tovariši poslanci, da temu vpra- 
šanju posvetite pozornost in skrb, da se zanje zainteresirate in tudi nudite 
vašo pomoč. 

Zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja 
predvideva obvezne in stalne vire sredstev za izobraževanje. To je občinski in 
republiški prispevek za izobraževanje iz posebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja, ter občinski prispevek za izobraževanje iz osebnega dohodka od kmetij- 
ske in druge dejavnosti, poleg tega pa del občinskega in republiškega davka 
od prometa blaga na drobno in drugi viri določeni z zakonom. V prehodnih 
določbah omenjenega zakona pa je urejeno, kako se bodo ta sredstva formirala 
v obdobju do 1. januarja 1968. leta. Pri tem je glede financiranja izobraževalne 
dejavnosti s področja strokovnega šolstva v prehodnih določbah omenjenega 
zakona rečeno, da se te dejavnosti financirajo še naprej v skladu s priporočilom 
republiške skupščine za začasno financiranje strokovnega šolstva v naši re- 
publiki v letu 1967. 

Decembra meseca preteklega leta, je namreč naša skupščina sprejela pri- 
poročilo za začasno financiranje strokovnega šolstva v letu 1967, s katerim je 
priporočila gospodarskim in drugim delovnim organizacijam, ki poslujejo kot 
gospodarske organizacije, naj v letu 1967 v celoti izpolnijo svoje obveznosti 
glede strokovnega izobraževanja in v ta namen prispevajo tudi potrebna sred- 
stva za financiranje strokovnega šolstva, in sicer bo obveznost izpolnila tista 
organizacija, ki bo za strokovno šolstvo v letu 1967 namenila najmanj 1 % od 
svojih bruto osebnih dohodkov. 

Tiste gospodarske organizacije, ki same financirajo strokovne šole, oziroma 
v okviru panoge, bodo ta sredstva porabile predvsem za vzdrževanje teh stro- 
kovnih šol, razliko do 1 % pa naj cdvajajo. medobčinskim šolskim skladom. 
Priporočila je tudi občinskim skupščinam, da bodo v letu 1967 skrbele za za- 
dostna sredstva za delo strokovnih šol. Občinske skupščine naj po potrebi pri- 
spevajo sredstva tudi iz svojih proračunov, če ne bi zadostovala sredstva, ki 
jih prispevajo delovne organizacije. 

Čeprav so srednje strokovne šole v smislu zakona o izobraževalnih skup*- 
nostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja sestavni del enotnega šolskega 
sistema, je vendar glede njih v prehodnem obdobju, to je do 1. januarja 1968 
posebej rešeno vprašanje financiranja v skladu s citiranim priporočilom skup- 
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ščine. To pa bržčas iz razloga, ker so se te šole že do sedaj financirale iz poseb- 
nih medobčinskih skladov, v katere so dajale svoj prispevek gospodarske orga- 
nizacije pa tudi občine, kakor tudi zaradi potrebe dodatnih finančnih sredstev 
virom, ki so bili v prehodnih določbah zakona predvideni za financiranje šol- 
stva do konca leta 1967. 

Mislim, da je v interesu pravilnega in stabilnega reševanja tega vprašanja 
v bodočnosti, če ugotovim, da v naši javnosti obstoji povsem določena kritika 
takšnega načina financiranja strokovnega šolstva. Srednje strokovno šolstvo je 
namreč zelo pomemben del srednjega šolstva ne samo zato, ker po svojem šte- 
vilu daleč -presega druge vrste srednjih šol na primer gimnazije, temveč tudi 
zato, ker se v njem najlažje in najbolje odražajo neposredne potrebe gospo- 
darstva in družbenih služb po takšnem ali drugačnem profilu kadrov, zaradi 
tega, ker olajšuje poklicno usmerjanje mladine in jo povezuje s prakso itd. 
Zato ni nobenega razloga, da bi se to šolstvo tretiralo v kakršnemkoli smislu 
izven obstoječega šolskega sistema in da bi se ga izpostavljalo težavam in nego- 
tovostim, katerim je sedaj že vrsto let izpostavljeno. Nobenega razloga ni zato, 
da bi se vse ostale vrste in stcpnje šol financirale iz obveznih stalnih virov, 
srednje strokovno šolstvo pa iz prostovoljnih prispevkov. Zato je izvršni svet 
mnenja, da je potrebno v bodoče, to je cd 1. januarja 1968 dalje tudi financi- 
ranje srednjega strokovnega šolstva osloniti na obvezne in stalne finančne vire 
v okviru enotnega šolskega sistema. 

Vendar pa zaradi tega, ker so sredstva iz proračuna, kakor tudi ostala sred- 
stva za leto 1967 že v celoti razporejena in angažirana, financiranje srednjega 
strokovnega šolstva do konca tega leta ni mogoče zagotoviti drugače, kot s 
spoštovanjem priporočila Skupščine SR Slovenije o začasnem financiranju 
strokovnega šolstva in z vestno in dosledno realizacijo tega priporočila tako 
s strani gospodarskih in drugih delovnih organizacij, kakor tudi s strani ob- 
činskih skupščin in to ne glede na to, ali so sklenile zadevne pogodbe, ali pa jih 
iz kakršnihkoli razlogov niso sklenile. Sklepanje pogodb je bilo namreč pravni 
instrument zbiranja sredstev za medobčinske sklade, ni pa neobhoden instru- 
ment izpolnjevanja skupščinskega priporo-čila. 

Zal moramo ugotoviti, da gospodarske in druge delovne organizacije, kakor 
tudi občinske skupščine omenjeno priporočilo' skupščine zelo slabo izpolnjujejo. 
Se za leto 1966 so gospodarske organizacije in občinske skupščine dolžne okrog 
650 milijonov dinarjev na zaostalih prispevkih. Občine in gospodarske organi- 
zacije morajo ta dolg v celoti poravnati. Za prvo polletje letošnjega leta pa so 
ostale dolžne skoraj eno milijardo- starih dinarjev. Zelo redke so gospodarske 
organizacije, kakor tudi občine, ki so v celoti izpolnile svoje obveznosti v prvem 
polletju letošnjega leta. 

Naj mi bo dovoljeno, da zaradi dokazila o tem težkem položaju, v katerem 
se nahajajo srednje strokovne šole, navedem le nekaj podatkov, ki to zgovorno 
dokazujejo-. 

Na območju Celja je v prvem polletju letošnjega leta popolnoma izpolnila 
svojo obveznost samo ena občinska skupščina, dve pa sta se približali realizaciji. 
Na območju Maribora je prav tako izpolnila obveznost le ena občina, dve ob- 
čini sta se približali realizaciji, dve občini in sicer Lendava in Ljutomer pa 
nista doslej prispevali niti dinarja. Na območju Murske Sobote je izpolnila ob- 
veznost le ena občina, ena pa se je približala realizaciji, na območju Kopra je 
izpolnila obveznost ena občina, na območju Ljubljane so od 26 občin popolnoma 
izpolnile obveznost le 3 občine, ena pa je izpralnila obveznosti nad 90®/». Na 
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območju Nove Gorice ni nobena občina v celoti izpolnila obveznosti, najvišja 
izpolnitev na tamkajšnjem območju znaša 85 °/o obveznosti. Se slabše so za 
prvo polletje izpolnile te obveznosti organizacije in sicer: na območju Mari- 
bora 44fl/o, Murske Sobote 38'%>, Kcpra 52°/o in Nove Gorice 67°/». Za gospo- 
darske organizacije na ljubljanskem območju nimam podatkov, prav gotovo 
pa lahko trdim, da tu situacija ni nič boljša in drugačna. Poznano je celo, 
da nekatere velike gospodarske organizacije na tem področju še do danes 
niso vplačale niti dinarja na račun obveznosti, ki izhajajo iz priporočila 
skupščine. Takšen velik izpad sredstev, na katera sta navezana obstoj in delo- 
vanje številnih srednjih strokovnih šol se ne more z ničemer opravičiti. Ob 
tej trditvi upoštevam tudi številne naloge in težave, pred katerimi so se znašle 
nekatere gospodarske organizacije v teku gospodarske reforme. Razpolagam 
namreč s podatki, da takšen neodgovoren odnos do priporočila skupščine in 
negativen odnos do financiranja srednjega strokovnega šolstva, kažejo tudi 
nekatere velike in dobro stoječe gospodarske organizacije, pri katerih ne gre 
za nikakršno pomanjkanje sredstev, temveč le za zelo kratkoviden odnos do 
šolanja strokovnih kadrov za potrebe gospodarstva in družbenih služb. Posle- 
dice takšnega nezadostnega in nerednega pritekanja sredstev za financiranje 
srednjega strokovnega šolstva so zelo težke. Učitelji prejemajo neredno in z 
zamudo svoje osebne dohodke ali pa le v višini 80 °/o, razen tega ni sredstev za 
funkcionalne izdatke, nabavo knjig, učil in učnih pripomočkov, opremo delav- 
nic in laboratorijev, zmanjšuje se obseg praktičnega dela in laboratorijskih 
vaj, kar vse prispeva k zniževanju uspešnosti učnovzgojnega procesa, to je 
znanja dijakov in učencev kot bodočih neposrednih proizvajalcev. 

Tak primanjkljaj, ki ga bomo morali nadomestiti, :se bo jutri odražal v 
nižji storilnosti, kar bo zahtevalo dosti večja sredstva, kot pa bi jih porabili 
z rednim in intenzivnim šolanjem. Vodstvo šol in učitelji so pokazali v takšnih 
razmerah veliko potrpežljivosti in vnemo pri svojem delu, ki ga redno in 
požrtvovalno opravljajo ne glede na vse omenjene težave. Vendar pa takšno 
stanje, posebno tam, kjer že dalj časa traja, ogroža obstoj zavodov in ustvarja 
vzdušje negotovosti, kar negativno vpliva tudi na počutje učencev in njihovih 
staršev. Prav gotovo obstojajo tudi na področju strokovnega šolstva neracionalne 
rešitve. Pri tem mislim na mrežo šol, na število posameznih vrst šol, učne 
načrte, profil kadrov in tako dalje. Takšna odprta vprašanja je treba reševati, 
ne smemo pa dopustiti, da se celotno strokovno šolstvo obsoja na hiranje, kar 
se prav sedaj dogaja. Kot že povedano izvršni svet načeloma izhaja iz stališča, 
da je tudi za srednje strokovno šolstvo treba zagotoviti obvezne in stalne vire 
financiranja kakor za vse ostalo osnovno šolstvo. Vendar pa bo v tem letu 
dosledno vztrajal na popolni realizaciji priporočila skupščine o začasnem finan- 
ciranju strokovnega šolstva, ker je to edina in realna možnost, da se zagotovijo 
potrebna sredstva srednjim strokovnim šolam v letu 1967. Obenem v imenu 
izvršnega sveta izjavljam, da izvršni svet ne bo dopustil, da bi učitelji na 
teh šolah obstajali po več mesecev brez osebnih dohodkov oziroma, da bi 
prejemali osebne dohodke v višini 80 ,0/o, kot tudi ne, da bi se te šole pretvar- 
jale v hiralnico. 

Izvršni svet je nadalje predložil zveznemu izvršnemu svetu, da zvezna 
skupščina z zakonom pooblasti republike, da lahko obvežejo gospodarske in 
druge organizacije, ki redno in trajno ustvarjajo dohodek po načelu gospo- 
darskega poslovanja, da plačujejo poseben prispevek za izobraževanje, ki je 
namenjen srednjim strokovnim šolam in domovom za učence teh šol v višini 
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1 ®/o od osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Na tak način bi v naši 
republiki lahko spremenili dosedanje zbiranje prostovoljnih prispevkov za 
financiranje srednjega strokovnega šolstva v zakonito obveznost in s tem v 
obvezni in stalni viri za financiranje tega šolstva. To je zahteva naše javnosti, 
ki je bila postavljena in poudarjtena na številnih forumih družbeno-političnih 
organizacij in katero podpirajo številne gospodarske organizacije, predvsem vse 
tiste, ki redno izpolnjujejo svoje obveznosti in ki se zavedajo pomena srednjega 
strokovnega šolstva. 

Vendar pri iskanju rešitve glede zagotovitve obveznega in stalnega vira za 
financiranje srednjega strokovnega šolstva ne smemo pozabiti na dejstvo, da 
je to ukrep, katerega ne more samostojno podvzeti republika ob sedanji zvezni 
zakonodaji. Kot nam je znano, so bile omejitve glede obremenjevanja gospo- 
darskih organizacij del reformnih ukrepov. Mnenja smo-, da je proces reforme 
že do te mere napredoval, da ga ni moč več podpirati s takšnimi ukrepi, ki 
nam v sedanji situaciji dajejo lahko celo negativne rezultate. Brez dvoma 
je potrebno tudi v bodoče stimulirati in olajševati gospodarskim organizacijam, 
da se prilagajajo pogojem, ki bodo nastajali v procesu gospodarske reforme. 
Vendar smatramo, da je že čas, da se tudi vprašanje zmogljivosti podredi 
potrebam samega gospodarskega življenja in se ne zadržuje v rokah centralnih 
organov in ureja na administrativen način. Razen tega gre pri tem tudi za 
poznane razlike v gospodarski in družbeni strukturi med posameznimi repu- 
blikami kakor tudi med potrebami za urejanje posameznih družbenih področij. 

Izvršni svet zato smatra, da bi republika lahko glede tega nosila vso 
odgovornost in skupaj z gospodarstvom našla srednjo ustrezno rešitev, ki bi 
zagotavljala optimalne pogoje za poslovanje in razvoj gospodarskih organizacij. 

Takšno iskanje novih rešitev za financiranje srednjega strokovnega šolstva 
pa pride praktično in realno gledano v poštev šele od 1. januarja 1968 dalje. 
Upoštevati moramo, da se nahajamo že v drugi polovici leta in da vsa zako- 
nodajna procedura v zveznem in republiškem merilu ne bi mogla biti končana 
dosti pred koncem leta. 

Zato izvršni svet smatra in to želim ponovno z vso odločnostjo' poudariti, 
da je edini realni izhod glede financiranja srednjega strokovnega šolstva do 
konca letošnjega leta v dosledni in popolni realizaciji priporočila skupščine, 
tako s strani gospodarskih organizacij kot tudi s strani občinskih skupščin. 

Izvršni svet je sprejel že nekaj konkretnih ukrepov, da se to vprašanje 
z vso ostrino postavi pred vse tiste gospodarske organizacije in občinske skup- 
ščine, ki ne izpolnjujejo v redu svojih obveznosti in, namerava tudi v bodoče 
podvzeti še potrebne ukrepe, da se doseže popolna realizacija priporočila. Gre 
za izvršitev nujne in pereče naloge, katero bi morah podpirati vsi družbeni 
dejavniki. Zato je bila nedavno na pobudo sindikatov ustanovljena republiška 
koordinacijska skupina, ki naj bi spremljala dinamiko zbiranja sredstev in 
dajala pobudo za posamezne ukrepe izvršnemu svetu in republiškim forumom. 
Mislim, da pri tej akciji poslanci ne morejo biti pasivni opazovalci, temveč 
morajo biti zainteresirani tako za stanje v srednjem strokovnem šolstvu, kot 
tudi za realizacijo skupščinskega priporočila o njegovem financiranju. 

Zato naprošam vse poslance, da se aktivno vključijo v to akcijo. 
Ob priliki nedavnega razgovora, ki ga je vodil izvršni svet s predsedniki 

občinskih skupščin, je bila tudi temu vprašanju posvečena vsa pozornost. 
Poudarjeno je bilo, da so prav občinske skupščine v prvi vrsti odgovorne za 
to, da se za delovanje srednjega strokovnega šolstva zagotovijo zadostna sred- 



48. seja 49 

stva. Te morajo poskrbeti, da gospodarske organizacije redno odvajajo pri- 
spevke in morajo iz proračuna zagotoviti razliko, kadar zbrana sredstva 
gospodarskih organizacij ne zadoščajo. Ob tej priložnosti naj ponovno opozorim 
na obveznost občinskih skupščin, da so prav te v prvi vrsti dolžne podvzemati 
ukrepe in storiti vse, da bodo sredstva srednjemu strokovnemu šolstvu redno 
in zadostno pritekala in so odgovorne za vso škodo, ki nastaja ah bi nastala 
v srednjem strokovnem, šolstvu zaradi dosedanjega neodgovornega odnosa do 
njegovih potreb. 

Končno naj opozorim, da je predvsem v interesu gospodarskih organizacij 
samih, da strokovno šolstvo redno deluje in daje kader, ki bo znal v novih 
pogojih gospodarjenja ustvarjati več in boljše. 

V imenu izvršnega sveta z vso odločnostjo pozivam občinske skupščine in 
gospodarske organizacije, da dosledno izpolnijo priporočilo. Naj še omenim, 
da so poslanci in drugi v dosedanjih razpravah o tem problemu predlagali 
tudi več konkretnih ukrepov proti tistim, ki priporočila skupščine tudi po 
današnjem opozorilu ne bi v celoti izpolnili. Tako je bilo tudi predlagano, 
da naj bi izvršni svet vezal izpolnitev obveznosti občinskih skupščin do finan- 
ciranja strokovnega šolstva z izplačevanjem dopolnilnih proračunskih sredstev, 
ki jih republika daje nekaterim občinam. Banka naj bi upoštevala odnos 
gospodarskih organizacij do financiranja strokovnega šolstva pri obnavljanju 
in sklepanju novih pogodb o kreditih. Prav tako naj bi tudi služba družbenega 
knjigovodstva sproti opozarjala gospodarske organizacije na neizvršene obvez- 
nosti do strokovnega šolstva, še posebej ob trošenju skladov skupne porabe. 
Akcijska grupa bo po potrebi občasno objavljala liste tistih občinskih skupščin 
in gospodarskih organizacij pa tudi imena odgovornih ljudi v teh organizacijah, 
ki ne bodo izpolnjevali priporočila skupščine. 

Izvršni svet pričakuje, da bodo gospodarske organizacije in občinske skup- 
ščine pod vplivom začete akcije in objavljenih podatkov razumele resnost polo- 
žaja v strokovnem šolstvu in se takoj odzvale realizaciji skupščinskega pripo- 
ročila. Smatram tudi, da bo po potrebi treba podvzeti navedene, pa tudi sli&ne 
ukrepe, ki naj doprinesejo k uspešnosti celotne akcije. 

Zagotovitev normalnega financiranja srednjega strokovnega šolstva je nam- 
reč postala naša nacionalna naloga, merilo našega odnosa do generacije bodočih 
neposrednih proizvajalcev, zato moramo vsi narediti vse, da bo priporočilo 
skupščine v celoti izpolnjeno. 

Predsedujoči Miran Goslar: Poročevalec odborov je poslanec tova- 
riš Ivan Arzenšek. Morda želi besedo. (Da.) Prosim. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovariši ce in tovariši poslanci. V poročilu treh 
skupščinskih odborov, in sicer odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora 
ter odborov za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega in 
kulturno-prosvetnega zbora so nakazana stališča, ki so jih poslanci teh odborov 
zavzeli do izvajanja priporočila Skupščine SR Slovenije za začasno financiranje 
strokovnega šolstva v letu 1967. 

Med vso razpravo so bili poslanci pod težkim dojmom gmotnih posledic, 
ki so nastale na področju strokovnega šolstva zaradi malomarnega in neodgo- 
vornega odnosa nekaterih gospodarskih organizacij in nekaterih občinskih skup- 
ščin do republiškega priporočila, ki predstavlja samoupravni akt najvišjega 
skupščinskega organa. Poslanci smatrajo, da ima tak akt, ki nalaga obveznosti 
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na osnovi skupnega dogovora, zakonski značaj in ga je potemtakem potrebno 
dosledno izvajati. Nemogoče je še naprej dopuščati, da se taki in slični družbeni 
dogovori, ki imajo nacionalni in širši družbeni pomen, izvajajo samovoljno. 

Se posebno neprijetno je, da smo tak propust doživeli tudi na področju 
strokovnega šolstva, ki predstavlja integralni del celotnega šolskega sistema in 
izobraževanja, ko gre pri tem vendar za izobrazbo kadra, ki je neposredno 
povezan z: razvojem celotnega gospodarstva. Poslanci vseh treh odborov so se 
odločno zavzeli za vso podporo izvršnemu svetu in akcijskemu odboru pri 
ukrepih, da se v gospodarskih organizacijah realizira odvajanje najmanj 1 °/o 
prispevka od bruto osebnih dohodkov za financiranje strokovnega šolstva, 
ter da ravno tako tudi občinske skupščine poravnajo obveznosti do teh šol. 

Izraženo je bilo tudi stališče, da se v to neposredno akcijo razen gospo- 
darske zbornice in družbeno-poMtičnih činiteljev na terenu aktivno vključijo 
tudi vsi skupščinski poslanci. Nadalje se daje podpora vsem prizadevanjem 
izvršnega sveta, da se v zveznem merilu sprejme predpis, ki bo omogočal 
republiki, da ureja financiranje strokovnega šolstva v skladu s svojimi spe- 
cifičnimi potrebami. Bili so tudi mnenja, da se dosledno spremlja izvajanje 
priporočila ter se nalaga službi družbenega knjigovodstva dolžnost, da po naravi 
svojega posla tudi na tem področju nastopa s svojimi kompetencami. 

Poslanca odborov so v razpravi dali poudarek tudi racionalnemu in namen- 
skemu trošenju teh tako zbranih sredstev, ter da imajo pri tem gospodarske 
organizacije prek gospodarske zbornice SR Slovenije večjo ingerenco na vse- 
binski razvoj tega dela šolstva. 

Poslanci so obravnavali tudi drugo dolgotrajnejšo nalogo, to je oblikovanje 
mreže strokovnega šolstva v sklopu celotnega šolskega sistema do take stopnje, 
ki ustreza našim potrebam in materialnim možnostim. 

V imenu poslancev navedenih treh odborov izražam željo, da ta stališča 
podprete, ter da v razpravi z eventualnimi dopolnitvami pripomorete k čim- 
bolj uspešni akciji za realizacijo skupščinskega priporočila za področje stro- 
kovnega šolstva. 

Predsedujoči Miran Goslar: Odpiram razpravo. Kdo želi besedo. 
(Ne javi se nihče.) Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Lahko sklepam iz tega, 
da dejansko v celoti podpiramo prizadevanja izvršnega sveta? Kljub temu 
predlagam, da formuliramo zaključke, ki bi prišli v naše materiale in ki bi 
predstavljali določen akcijski program za delo občinskih skupščin in delovnih 
organizacij, da se skupščinsko priporočilo dejansko v celoti realizira. Če dovo- 
lite, bi te zaključke formuliral takole: 

1. Skupščinsko priporočilo' za začasno financiranje strokovnega šolstva v 
Sloveniji v letu 1967 je kot najvišji samoupravni dogovor o zagotavijanju 
sredstev za financiranje osnovne dejavnosti strokovnega šolstva treba dosledno 
uresničiti. Dolžnost sleherne gospodarske organizacije je torej, da za strokovno 
šolstvo prispeva najmanj 1 % od bruto osebnih dohodkov, ki jih izplačuje v 
teku letošnjega leta. Zato so odgovorne tako delovne organizacije, kot občinske 
skupščine, ki jih omenjeno priporočilo zavezuje. 

2. Skupščina v celoti podpira prizadevanja in ukrepe izvršnega sveta, da 
bi se zagotovilo dosledno izvajanje skupščinskega priporočila in daje vso pod- 
poro tudi posebnemu akcijskemu odboru, ki so ga družbeno-politične organiza- 
cije in gospodarska zbornica v koordinaciji z izvršnim svetom ustanovile z 
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namenom, da v neposredni akciji na nivoju samoupravnih organov delovnih 
organizacij zagotovi redno izpolnjevanje s priporočilom naloženih obveznosti. 

3. Glede dolgoročnejše ureditve problemov strokovnega šolstva daje skup- 
ščina polno podporo predlogu republiškega izvršnega sveta, da se v zveznem 
merilu sprejme predpis, ki bo omogočal republikam, da urede financiranje 
strokovnega šolstva v skladu s svojimi specifičnimi potrebami. 

4. Poslanci obeh zborov, ki sta sprejela priporočilo Skupščine SR Slovenije 
za začasno financiranje strokovnega šolstva v Sloveniji v letu 1967, so tudi saani 
dolžni, da se z vso odgovornostjo-, ki jo narekuje sedanja situacija, na tem 
področju vključijo v akcijo v svoji volilni enoti oziroma v delovnih organiza- 
cijah, ter tako neposredno prispevajo k doslednemu uresničevanju obravnava- 
nega skupščinskega priporočila. 

5. Tem sklepom mora takoj slediti konkretna akcija samoupravnih orga- 
nov v vseh občinskih skupščinah in delovnih organizacijah, ki so v zaostanku 
s svojimi prispevki, da se zaostanki takoj poravnajo*, tekoči prispevki pa redno 
plačujejo ob vsakokratnem izplačilu osebnih dohodkov. 

Prosil bi poslance, da se z glasovanjem izrazijo o takšni formulaciji teh 
zaključkov zaradi tega, da bi dejansko ta akcija dobila polno podporo tudi v 
konkretnem delu na terenu. 

Prosim najprej poslance republiškega zbora, da glasujejo o predlogu skle- 
pov. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sklepe soglasno sprejel. Prosim še poslance 
gospodarskega zbora, kdor je za, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko>.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi gospodarski zbor predlog sklepov soglasno sprejel. 
S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem skupno sejo republiškega 

in gospodarskega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 15. -uri.) 

4- 
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(9. oktobra 1967) 

Predsedoval dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši poslanci. Zače- 
njam 49. sejo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili, ali zaradi dela ali bolezni naslednji poslanci: 
Boris Kocijančič, Leopold Krese, Avgust Majerič, Slavka Perger, inž. Marko 
Bule, Alojz Napotnik in Milan Sepetavc. 

Tovariši in tovarišice, ali se strinjate, da opravičimo te tovariše? Vidim, 
da ni ugovora, zato štejem, da so opravičeni. 

Z,a današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 48. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. gospodarska gibanja v letu 1967; 
4. predlog zakona o morskem ribištvu; 
5. predlog zakona o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala; 
6. predlog zakona o poravnalnih svetih; 
7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli; 
8. predlog zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov; 
9. predlog zakona o dopolnitvi zakona o delu in pravicah republiških 

poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija; 
10. predlog odloka o finančnem programu za financiranje adaptacije vzgoj- 

nega zavoda Veržej; 
11. volitve in imenovanja. 
Ali je kaka pripomba k predlogu dnevnega reda, ali kak spreminjevalni 

ali dopolnilni predlog? (Ne.) Ker ga ni, štejem, da je predlog dnevnega reda 
za današnjo sejo osvojen. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
48. seje republiškega zbora. 

Zapisnik vam je bil dostavljen z materiali. Pri naknadnem pregledu 
zapisnika sem ugotovil, da bi bilo koristno, 'da na dveh mestih zapisnik preci- 
ziramo, in sicer: 
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Na strani 2 naj se prvi odstavek za dnevnim redom spremeni tako, da 
se glasi: 

»Poslanec Vladimir Vrečko je po predlaganem dnevnem redu predlagaj 
da se vrstni red obravnave in sklepanja o posameznih aktih pri obravnavi 
likvidacije poslovnega združenja energokemičnega kombinata Velenje spre* 
meni tako, da je na prvem mestu: 

— potrditev sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij, nato 
sledi 

— obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uporabi sredstev, naloženih 
pri splošni gospodarski banki v , Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih 
za skupne rezerve gospodarskih organizacij 

ter nato šele 
— obravnava in sklepanje o dopolnitvi resolucije o izvajanju gospodarske 

politike v letu 1967. 
V razpravi o tem predlogu so sodelovali: dr. Joža Vilfan in predstavnik 

izvršnega sveta inž. Miran Mejak. 
Na strani 5 naj se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasa: 
»Ko sta opravila glasovanje o predlogu zakona tudi gospodarski in orga>- 

nizacijsko-politični zbor in predlog zakona sprejela, je bila skupna seja vseh 
treh zborov končana.-« 

Prosim, da poveste, ali se s tako preciziranim zapisnikom oziroma tako 
popravljenim zapisnikom strinjate? Ah imate še kakšno pripombo? (Ne javi 
se nihče.) Ker ne slišim nobene pripombe, štejem, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. 
Na poslanska vprašanja bodo odgovarjali: Jože Božič, republiški sekretar, 

tovariš Jože Štrukelj, član izvršnega sveta in tovariš Peter Vujec. Poleg vpra- 
šanj, ki ste jih že prejeli, je predloženo na klop še poslansko' vprašanje tovariša 
Matičiča o primeru Rajakowitscha. Na to vprašanje bo odgovorjal republiški 
sekretar za notranje zadeve tovariš Slavko Furlan. 

Prosim predstavnike izvršnega sveta oziroma uprave, da na vprašanje od- 
govore. Besedo ima tovariš Božič. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
zvezi z nedavno razpravo skupščine občine Domžale o stanovanjskih problemih 
upokojencev in borcev NOV sta poslanca Cene Matičič in Marija Ivkovič posta* 
vila naslednje vprašanje: »Koliko sredstev je bilo zbranih na podlagi zakona 
o izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v letu 1966 in 1967 in kdaj 
se predvideva delitev teh sredstev?« 

Po pcdatkih republiškega zavoda za socialno zavarovanje se je iz naslova 
4 % stanovanjskega prispevka pokojninskih in invalidskih dajatev zbralo v 
1966. letu 20 513 000 N dinarjev in v razdobju januar—avgust letošnjega leta 
17 713 000 N dinarjev. Za leto 1967 se predvideva priliv 27 174 000 N dinarjev. 
Od teh sredstev, zbranih v letu 1966, je po razporedu dano na razpolago 
komisiji Društva upokojencev Domžale 375 831 dinarjev. Dve tranši dodelje- 
nih sredstev sta že bili dani na voljo komisijam občinskih podružnic Društva 
upokojencev. Za komisijo občinske podružnice Društva upokojencev Domžale 
znašata ti dve tranši 183 200 N dinarjev ali približno 50°/». 

Po sklepu izvršilnega odbora skupščine republiške skupnosti za socialno 
zavarovanje bo do konca oktobra tega leta dana še tretja tranša in do konca 
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tega leta pa še ostanek sredstev za potrebe komisij občinskih podružnic 
Društva upokojencev v namensko razpolaganje. S tem bi bile izvršene obvez- 
nosti stanovanjskega prispevka za leto 1966. 

Izvršilni odbor republiške skupnosti predvideva, da bodo sredstva natečena 
v letu 1967 dana na razpolago komisijam občinskih podružnic Društva upokojen- 
cev v prvi polovici leta 1968 s pridržkom, 6e bo to dopuščalo stanje sklada 
invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Ta sredstva so namreč služila in še slu- 
žijo za premostitev težav, ki jih ima sklad invalidsko-pokojninskega zavaro- 
vanja pri izplačevanju vsakomesečnih invalidskih oziroma pokojninskih daja- 
tev. Ker ima sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja del svojih sredstev 
še vezanih pri banki, ne razpolaga pa z zadostnimi obratnimi sredstvi, ker ne 
more dobiti zadostnih kratkoročnih kreditov za redno izplačevanje pokojnin, 
mora namreč v ta namen uporabljati tudi zbrana sredstva sklada za reševanje 
stanovanjskih potreb upokojencev. 

Stanje invalidsko-pokojninskega sklada bo te dni obravnaval odbor za 
socialno politiko in komunalno dejavnost izvršnega sveta. Za to razpravo so 
izdelane ustrezne analize s prognozo dohodkov in izdatkov sklada za leto 1968. 
Te analize in predlogi, bomo kmalu predloženi v obravnavo republiškemu zboru. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič in tovarišica Ivkovič, 
ali sta zadovoljna s tem odgovorom? (Se strinjata.) Ugotavljam, da se poslanca 
Z odgovorom zadovoljujeta. 

Prosim za odgovor na poslansko vprašanje Bogdana Šnabla. Besedo ima 
republiški sekretar za delo Jože Božič. 

Jože Božič: Poslanec Bogdan Snabl postavlja naslednje vprašanje: 
»Kako, na kakšen način in do kdaj predvidevajo pristojni organi rešiti 

pokojninsko in invalidsko dobo za bivše aktivne samostojne obrtnike in samo- 
stojne gostince, ki so samostojno obrtno dejavnost opustih in se redno zaposlili?« 

Točno je, kar ugotavlja poslanec Bogdan Snabl v obrazložitvi svojega vpra- 
šanja. Temeljni zakon pokojninskega zavarovanja pušča docela odprto Vpra- 
šanje, ali in pod kakšnimi pogoji se všteva v pokojninsko dobo- čas samostojne 
obrtne dejavnosti po 15. 5. 1945. Iz tega sledi, da se po določbah temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju osebam v 'delovnem razmerju, ki so bile 
pred vstopom v delovno razmerje samostojni obrtniki, doba samostojne obrtne 
dejavnosti po 15. 5. 1945 ne more vštevati v pokojninsko dobo kot se všteva 
aktivnim obrtnikom, če vplačajo določen prispevek. Te osebe tudi ne morejo 
doseči vštevanja te dobe s tem, da hi dokupili to dobo, ker temeljni zakon 
pokojninskega zavarovanja takega dokupa let za zavarovanje delavcev ne pozna. 

Za vštevanje samostojne obrtne dejavnosti po 15. maju 1945, tako zava- 
rovancem v delovnem razmerju kot bivšim obrtnikom, bi bilo potrebno nove- 
lirati temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju. Republiški sekretariat za 
delo je že opozoril bivši zvezni sekretariat za delo na ta problem in mu 
predlagal, naj se temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju novelira tako, 
da se tem bivšim samostojnim obrtnikom prizna možnost, doseči vštevanje 
dobe in določiti pogoje za vštevanje te dobe. Tcda bivši zvezni sekretariat za 
delo tega predloga ni sprejel in tudi ni predlagal zveznemu izvršnemu svetu 
takega noveliranja temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju. Priznanje 
pravice za vštevanje časa samostojne obrtne dejavnosti zavarovancem-delav- 
cem, ki so bili pred vstopom v delovno razmerje obrtniki, bi namreč sprožilo 
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vrsto drugih problemov. To je principialno vprašanje, ki zadeva sistem inva- 
lidsko-pokojninskega zavarovanja. Zato to vprašanje ne bi mogli ločeno 
obravnavati. Vprašanje tovariša poslanca je skupščinska komisija za sistemska 
vprašanja socialnega zavarovanja podrobno obravnavala, ker ne zadeva samo 
samostojne obrtnike, temveč vse kategorije prebivalcev, za katere se uvaja 
pokojninski sistem kot na primer: kmete, trgovce, študentsko dobo, kadrovski 
rok itd. Sekretariat za delo pa bo na to vprašanje ponovno opozoril pristojne 
zvezne organe. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Snabl ali ste zadovoljni z 
odgovorom? (Bogdan Snabl: Da.) Ugotavljam, da se poslanec z odgovorom zado- 
voljuje. 

Prcsim tovariša Jožka Štruklja, člana izvršnega sveta, da odgovori na 
vprašanje poslanca Ivana Krefta. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Tovariš Ivan Kreft, poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije želi 
odgovor na naslednje vprašanje: 

»1. ali je umesten dosedanji način delitve sredstev med republikami in 
zvezo, po katerem so prizadete predvsem tiste republike, ki z visoko produk- 
tivnostjo dela in z vsestransko prizadevnostjo na vseh nivojih ustvarjajo večja 
finančna sredstva, ah je bolj primeren tak način, ki bi še bolj stimuliral visoko 
produktivnost dela, racionalno trošenje in dobro organizacijo; 

2. v drugem primeru bi bilo nujno vsakokrat posebej razpravljati o pre- 
sežkih tako v republikah kot v federaciji. Preliv republiških presežkov bi bil 
mogoč seveda le v obhki posojila.« 

1. V vprašanju tovariša poslanca je zgoščeno zajet njegov odpor do elemen- 
tov, v našem sistemu delitve dohodka, proti katerem se je z drugimi tovariši, 
vključujoč tudi mnoge predstavniške organe, boril dolga leta. Ti elementi so bili 
centralizirana akumulacija, različnost predpisovanja stopenj posameznih dohod- 
kov za posamezna območja, neobjektivizirani regresi, redne in občasne politične 
dotacije, neracionalna potrošnja dopolnilnih sredstev, obvezno odvajanje pre- 
sežka dohodkov oziroma prihrankov ob racionalno izvajanih izdatkih itd. Vse 
te in še druge motive je čutiti iz pcslančevega vprašanja in iz njegovega 
uvcda, ki to vprašanje pojasnjuje. 

Ugovore proti vsemu temu smo slišali in smo jih v svojih naporih za 
izboljšanje sistema navajali že vrsto let. Zdi se mi pa, da je tovariš poslanec 
spregledal, da je prav zaradi takih ugovorov in takih naporov sistem že 
izrazito spremenil, in da ni več upravičeno v eni sapi ponavljati prav vseh 
pomanjkljivosti. Ker gre pri vprašanju v bistvu za delitev dohodka, naj nave- 
dem prispevanje Slovenije v centralne sklade v zadnjih nekaj letih. 

Leta 1956 je Slovenija iz svojega narodnega dohodka prispevala v centralne 
sklade 94%, leta 1957 32,6 %, leta 1958 26,8%, itd. do leta 1966, ko se 
ocenjuje, da je prispevala Slovenija 10,3%. V teh odstotkih odseva materialna 
osnova našega samoupravljanja. Razvoj samoupravljanja je terjal spremembe 
in jih tudi povzročil. V delitvi so torej izrazite spremembe, tako materialne 
kot politične. Upoštevaje pri tem še spremembe za prehod k izvajanju reforme, 
lahko ugotovimo, da je bilo mnogo nestimulativnih elementov že odpravljenih. 

Spreminjanje sistema seveda ni zaključeno, saj se izvršni svet trenutno 
močno zavzema za to, da bi se opustilo zvezno limitiranje dohodninskih stopenj 
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in prepustilo to v odločanje republikam, da bi bil zvezni proračun v mejah 
racionalnosti le osnovna potreba federacije, da bi se sredstva zveznega pro- 
računa ne prelivala v gospodarstvo, niti v gospodarstvo nerazvitih območij, 
saj je v ta namen formiran sklad federacije za kreditiranje gospodarskega 
razvoja nezadostno razvitih republik in krajev. Stalna sredstva tega sklada se 
oblikujejo z izločanjem dela obresti za poslovne sklade, ki pripadajo federaciji 
za financiranje gospodarskih investicij. Z oblikovanjem tega sklada je podana 
tudi dovolj realna politika za pomoč nerazvitim krajem, kajti le s krepitvijo 
njihovega gospodarskega razvoja jim je mogoče pomagati iz zaostalosti. V 
ostalem je to tudi v širšem svetu osnovna teza naše politike za pomoč nerazvi- 
tim. Dvomim, da bi kdo temu nasprotoval v naši notranji politiki, zlasti še 
zato, ker je povsem jasno, da se mora zboljšanje razvitosti zaostalih krajev 
pozitivno odražati na ekonomske razmere tudi pri nas. 

Izvršni svet sodi, da so takšna njegova prizadevanja usklajena s stališči 
in prepričanjem skupščine, kakor tudi tovariša poslanca. 

2. Od leta 1958 dalje se presežki proračuna s spremembo sistema in pred- 
pisov ne prelivajo več v federacijo. Vsaka družbeno-politična skupnost od tedaj 
dalje prosto razpolaga s svojimi proračunskimi presežki. Od leta 1958 torej 
ni bilo več govora o kakem prelivanju presežkov. V pogojih reforme pa 
smatram, da bi bilo povsem škodljivo, če bi se z materialnimi presežki prora- 
čunov povećavali izdatki proračunov ob tolikih kreditnih obveznostih in ob 
pomanjkanju proračunskih obratnih sredstev. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice poslanci. Glede na to, da obsega 
3. točka dnevnega reda tudi razpravo o gibanju gospodarstva v prvem polletju 
1967. leta, se ne hi sedaj izjavljal o cdgovoru, temveč bi skušal v razpravi 
pojasniti, kako je prišlo do tega mojega vprašanja. Zaradi tega sem tudi prosil 
tovariša predsednika za besedo in sem se tudi prvi prijavil za razpravo. 

Predsednik dr. Jo ž a Vilfan: Kakor razumem, boš razpravljal pri 
naslednji točki dnevnega reda in se izjavil aH si zadovoljen z odgovorom. 

Na vprašanje poslanca Rada Pušenjaka bo odgovoril predstavnik izvršnega 
sveta tovariš Peter Vujec. 

Peter Vujec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Od- 
govor na vprašanje Rada Pušenjaka, poslanca republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije sta skupno pripravila republiški sekretariat za gospodarstvo in 
republiški sekretariat za finance. Uvodni del poslanskega vprašanja se nanaša 
na ugotovitve, da prehaja slovensko vinogradništvo v kritično stanje, da so 
velike površine zemlje, ki so primerne za vinogradništvo, neizkoriščene, da v 
Sloveniji obnavljamo letno le malenkostne površine in da je eden od pomembnih 
vzrokov za sedanje stanje v vinogradništvu v Sloveniji, neustrezna davčna 
politika. 

Navedene ugotovitve so točne, zlasti, da ima Slovenija na določenih ob- 
močjih ugodne prirodne pogoje za vinogradniško proizvodnjo in da teh prirod- 
nih prednosti v preteklem obdobju nismo v zadostni meri izkoristili. Predvsem 
pa je omeniti objektivne razloge za takšno stanje. Eden od najpomembnejših 
razlogov za to so bila razpoložljiva investicijska sredstva za potrebe v kme- 
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tijstvu, zaradi katerih smo se morali v zadnjih letih odločiti za izgradnjo tistih 
kmetijskih proizvodnih panog, ki imajo prednost za prehrano človeka. Zato 
je razumljivo, 'da so bile odločitve o investicijskih naložbah v kmetijstvu na 
strani objektov in kapacitet, ki so omogočale povečano proizvodnjo mleka in 
mesa vseh vrst. V takih razmerah se slovensko vinogradništvo ni moglo naj- 
bolje razvijati. Kljub temu pa se je obnovilo in rekonstruiralo okrog 35.00 ha 
vinogradov in zgradilo vrsto modernih vinskih kleti. Obnovljene površine 
sicer niso zadostne, vendar pa lahko ugotavljamo, da je kljub zmanjšanju 
vinogradniških površin v zadnjih letih ostala proizvodnja grozdja na isti ravni, 
kar pomeni, da moderne in rekonstruirane plantaže s svojimi pridelki že 
smotrno nadomeščajo izpadle površine. 

2. Glede konkretno postavljenih vprašanj, ki se nanašajo na prometni 
davek od vina, bi odgovoril naslednje: 

Ugotoviti je treba, da se po sedanjih zveznih predpisih o prometnem davku 
in republiških predpisih o davku od prometa blaga na drobno ne plačuje od 
naravnega vina in naravnega žganja niti zvezni niti republiški davek od pro- 
meta blaga na drobno. Od naravnega vina in od naravnega žganja se plačuje- 
samo občinski prometni davek in to po stopnji, ki jo določi občinska skupščina. 
Politika obdavčitve s prometnim davkom naravnih vin in naravnega žganja 
je torej v celoti zadeva občinskih skupščin. Tudi višino stopnje občinskega 
prometnega davka od naravnih vin in naravnega žganja določa občinska skup- 
ščina, ker višina stopnje ni določena, niti limitirana z nobenim zveznim ah 
republiškim predpisom. 

Iz povedanega je videti, da imata zveza in republika glede prometnega dav- 
ka od naravnih vin in naravnega žganja tako stališče, da se zvezni in republiški 
prometni davek ne zaračunava niti ne plačuje. To je v primerjavi z ostalimi 
alkoholnimi pijačami zelo pozitiven odnos, ker se daje aktivna podpora narav- 
nemu vinu in naravnemu žganju. Drugo je, kakšen odnos imajo do tega vpra- 
šanja občinske skupščine. Na območju Slovenije je ta odnos zelo različen. 
Stopnja občinskega prometnega davka cd naravnega vina se giblje v trgovini 
na drobno od 10—25 '"/a. Maksimalno stopnjo 25 '°/o so določile občine Dravograd, 
Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Ptuj, Radlje, Ravne, Slovenj Gradec 
in Vrhnika. V gostinstvu pa se gibljejo te stopnje od 6 do 20%. 

3. Nadalje bi omenil, da temeljni zakon o prometnem davku določa, da 
lahko občine določijo stopnjo prometnega davka le cd vrednosti in ne od 
merske enote oziroma količine vina. Glede tega si prizadevamo, da bi bila 
osnova prometnega davka tudi količina vina in ne samo maloprodajna cena. 
Tako stališče zastopa tudi tovariš poslanec Pušenjak. Omenim naj, da so ob 
sprejemanju novega zakona o prometnem davku leta 1965 pristojni republiški 
sekretariat in gospodarska zbornica SR Slovenije predlagali, da se dopolnijo 
določbe temeljnega zakona o prometnem davku tako, da bi republike in občine 
lahko predpisale stopnje davkov cd prometa alkoholnih pijač in tudi od merske 
enote, to- je do litra oziroma količine. Predlog za navedeno spremembo zakona 
je bil obrazložen s tem, da so s plačilom prometnega davka cd prometa alko- 
holnih pijač od vrednosti prizadeti gostinski obrati s sodobno ureditvijo in 
s kvalitetnimi kadri. Prizadeta je tudi predaja kvalitetnega vina, ker je zaradi 
višje predajne cene treba plačati višji prometni davek. Ta predlog ni bil 
sprejet. Glede na sedanji način obdavčevanja naravnih vin, ki vpliva tako na 
ceno kvalitetnejših vin kakor tudi na usluge v gostinstvu, bo treba še nadalje 
vztrajati, da se cmogoči občinam tudi obdavčevanje po merski enoti oziroma 
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količini. Tako stališče so tudi podprli odbori republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije, ko so obravnavali razvoj gospodarstva v obdobju januar—julij 1967. 

4. Glede vprašanja, da bi en del prometnega davka od vina prejemale 
občine-proizvajalke in da bi se s tem utrdila materialna osnova proizvajalcev, 
pa je odgovoriti, da bi to 'bilo v nasprotju z rešitvijo po reformi, ko je bil 
prometni davek prenesen iz proizvodnje v sfero potrošnje. Vino pa glede tega 
ne more imeti izjemen položaj, kar bi gotovo odprlo enake zahtevke tudi za 
druge vrste blaga. To bi pomenilo začetek spreminjanja sedanjega sistema 
formiranja in prerazporeditve sredstev. Danes se pri proizvajalcu obračunava 
prometni davek edino še za bencin, tobačne izdelke in vžigalice. Prometni davek 
od navedenih artiklov je le zvezni dohodek. Tehnika pobiranja prometnega 
davka na te artikle je specifična in jih ne moremo primerjati z vinom, niti 
z ostalim blagom. 

5. Na tisti del vprašanja, da se obdavčenje vina z davkom na promet 
obravnava celo slabše, kakor obdavčevanje industrijskih proizvodov, pa sem 
že odgovoril s tem, ko sem rekel, da je ta obdavčitev v celoti zadeva občin- 
skih skupščin in sem v tej zvezi tudi navedel višino stopenj v nekaterih občinah 
in z dejstvom, da se vztraja pri spremembi sedanjega predpisa, ki določa kot 
osnovo obremenitve maloprodajno ceno vina. To spremembo predlaga tudi 
poslanec Rado Pušenjak. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Rado Pušenjak, ali si zadovoljen 
z odgovorom. (Da.) Na vprašanje poslanca Ceneta Matičiča o zadevi Raj ako- 
witscha prosim tovariša Furlana, da da odgovor. 

Slavko Fu r 1 a n : Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Republiškemu 
sekretariatu za notranje zadeve je posredovano' vprašanje poslanca republiškega 
zbora Skupščine SR Slovenije tovariša Ceneta Matičiča, ki se glasi: 

Eden glavnih Eichmanovih pajdašev vojni zločinec Rajakowitsch, se je kot 
kaže ponovno umaknil roki pravice. Če se mu je to pred časom posrečilo v 
Avstriji, je to vsekakor stvar naše sosednje 'države. Preseneča pa me, da se je 
Rajakowitsch mudil v Piranu in da se mu je, čeprav je bil nadzorovan in 
čeprav mu je bil odvzet potni list, posrečilo pobegniti tudi našim varnostnim 
organom. Dejstvo, da se je to zgodilo pri nas, vzbuja presenečenje, sumničenje 
in razumljivo negodovanje. Razlogi razočaranja in nezadovoljstva so preveč 
jasni, da bi jih bilo potrebno pojasnjevati. Vsekakor drži, da je naš mehanizem 
pregona, ki je bil tolikokrat učinkovit, v tem primeru odpovedal. S tem v 
zvezi vas prosim, da posredujete sekretariatu za notranje zadeve tole poslansko 
vprašanje: 

Ali je Rajakowitschev pobeg kakorkoli pogojen z nedopustno malomar- 
nostjo oziroma neučinkovitostjo tega ali onega pristojnega organa naše var- 
nostne službe. Ali je možen tudi kakšen drug vzrok? 

Na to poslansko vprašanje daje republiški sekretariat naslednji odgovor: 
Zvezni sekretariat za notranje zadeve je poslal dne 1. 10. 1967. leta ob 

21.50 tukajšnjemu sekretariatu in pa neposredno postaji milice Piran depešo 
naslednje vsebine: 

»•Postoji informacija, da se u Piranu kcd porodice Kopitar, Ulica svobode 
broj 5, nalazi Erih Rajakowitsch. Navodno večeras u 21. čas namerava da 
napusti Piran i da pređe granicu. Pcstoji zahtjev holandske ambasade u 
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Beogradu, da se Rajakowitsch zadrži do zahtjeva za ekstradiciju, pošto se 
radi o ratnom zločincu. Potrebno je proveriti, dali se Rajakowitsch nalazi na 
označenoj adresi ili je na drugom mestu u Piranu. U pozitivnom, oduzeti mu 
potnu ispravu in sacpštiti mu, da se ne cdaljava do dalje odluke i sprovesti 
kontrolu, kako bi se mu onemogućilo da pobegne iz zemlje. Obavestiti također 
granične prelaze. U koliko se pojavi na granici, zadržati ga. O učinjenom i o 
rezultatima mera, hitno nas obavestite.« 

Takoj po prejemu brzojavke sta namestnik komandirja in miličnik postaje 
milice Piran odšla v stanovanje Kopitarjevih. Ugotovila sta, 'da je Rajakowitsch 
z ženo dejansko tam, vendar trenutno odsoten. Stalna služba v Kopru, ki je 
prek teleprinterja registrirala brzojavko 'zveznega sekretariata, je dodatno 
naročila postaji milice, naj se ravna po navodilih zveznega sekretariata za 
notranje zadeve, hkrati pa je o tem obvestila mejne prehode na svojem območju. 

Ko se je Rajakovvitsch z ženo vrnil, ga je namestnik komandirja obvestil, 
da naj se ne oddaljuje iz Pirana ter mu odvzel tudi potni list. Rajakowitsch 
je imel potni list na ime Erih Raja in avtomobil, ki je bil registriran z itali- 
jansko registracijo. Nadaljnjo kontrolo nad Rajakowitschem so tedaj prevzeli 
miličniki-opazovalci, ki so imeli nalogo, da pazijo, da se ne bi oddaljil iz hiše. 

Stalna služba republiškega sekretariata za notranje zadeve je dne 2. 10. 
ob 10.30 po telefonu klicala zvezni sekretariat za notranje zadeve in vprašala, 
če imajo nadaljnja navodila. Prejela je odgovor, da o zadevi pravkar razprav- 
ljajo pristojni zvezni organi in da jim bo sporočena njihova odločitev. 

Dne 2. 10. ob 14.45 je zvezni sekretariat za notranje zadeve poslal repu- 
bliškemu sekretariatu in postaji milice Piran drugo brzojavko z naslednjo 
vsebino: 

»Prikupljanje potrebnih podataka za preventivno hapšenje v smislu člana 
493. zakona o krivičnom postupku je u toku i bit će vam dostavljeno u toku 
današnjeg dana. Obezbedite siguran nadzor, kako lice ni u kom slučaju ne bi 
moglo pobeći.« 

Po prejeti brzojavki je postaja milice Piran odredila, da se kontrola opa- 
zovalcev, ki je bila dosedaj ustmerjena na zavarovanje hiše od zunaj, usmeri 
na kontrolo od znotraj. To se pravi, miličnik je bil postavljen v hišo. Istega dne 
ob 19.40 pa je zvezni sekretariat za notranje zadeve poslal postaji milice Piran 
brzojavko z nalogo za aretacijo. Takoj zatem ie odšel namestnik komandirja 
postaje milice Piran v hišo, kjer je stanoval Rajakovvitsch, vendar ga ni več 
našel. Postaja milice Piran je o tem obvestila upravo javne varnosti Koper, 
ki je podvzela več ukrepov za izsleditev. Angažirane so bile postaje milice na 
območju uprave, ponovno so bili obveščeni mejni prehodi, katerim je bil 
dostavljen tudi osebni opis s slikami. Izdana je bila tudi centralna tiralica. 
S temi ukrepi se je skušalo zagotoviti njegovo aretacijo, če bi se nahajal na 
našem območju, vendar brez uspeha. 

Glede celotne akcije republiški sekretariat ugotavlja naslednje: 
Republiškemu sekretariatu niso bili znani razlogi, zaradi katerih je zvezni 

sekretariat za notranje zadeve naročil odvzem potnega lista, ne pa takojšnjo 
aretacijo. In drugo, smatramo, da to ne opravičuje organov javne varnosti v 
naši republiki, da niso podvzeli vseh preventivnih in operativnih ukrepov, s 
katerimi bi Rajakowitschu preprečili pobeg. Zaradi tega je republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve pcdvzel ustrezne ukrepe zoper delavce javne varnosti, 
ki so nedosledno in neodgovorno izvajali postavljeno nalogo. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali se tovariš Matičič zadovoljuje z 
odgovorom? Ugotavljam, da se, obenem pa poudarjam, da si prav tako vsi 
želimo, da bi stvar dobila tak konec, da bi bilo naše javno mnenje in naš 
občutek ogorčenja potolažen. 

S tem smo izčrpali vprašanja, ki so bila do sedaj postavljena. V smislu 
poslovnika vprašujem, ali je še kako poslansko vprašanje? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Na podlagi 146. in 147. člena začasnega poslovnika 
republiškega zbora prosim, da mi republiški sekretar za gospodarstvo da od- 
govor, kdaj bo izdelana analiza, ki bo v celoti zajemala problematiko v zvezi 
s podružbljanjem zemlje? 

V odgovor na moje poslansko vprašanje o tej zadevi mi je bilo na 44. seji 
republiškega zbora odgovorjeno', da bo omenjena analiza pripravljena do sep- 
tembra tega leta. Kolikor ni mogoče dati pojasnila takoj, prosim, da se mi na 
podlagi 148. člena začasnega poslovnika da pismeno pojasnilo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali lahko republiški sekretar za gospo- 
darstvo odgovori takoj? (Republiški sekretar za gospodarstvo bo' dal pismeno 
pojasnilo.) Je še kako drugo vprašanje? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! V včerajšnjem »Delu« je 
na drugi strani objavljeno poročilo o programu dela organov izvršnega sveta 
v tekočem tednu. V zvezi s programom je tudi razprava o sklenitvi pogodbe za 
gradnjo termoeentrale Šoštanj II. Dogovor je bil sklenjen med tovarno glinice 
in aluminija v Kidričevem in termocentralo Šoštanj. Kolikor sem se lahko* in- 
formiral, so pri tem nastale težave, zaradi česar je to vprašanje na dnevnem redu 
organov izvršnega sveta. Znano je, da je skupščina zelo odločno podprla pred- 
loge, ki jih je dal izvršni svet glede likvidacije EKK Velenje. Menim, da bo 
skupščina tudi podprla prizadevanja izvršnega sveta glede aktivizacije te in- 
vesticije, ki ne sme doživeti zakasnitve. Zato prosim, da predstavnik izvršnega 
sveta odgovori na vprašanje ali so težave, do katerih je prišlo, subjektivne ali 
objektivne narave? 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali lahko predstavnik izvršnega sveta 
takoj odgovori na to vprašanje? (Da.) Besedo ima tovariš inž. Miraij Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Točno je, da so nastale težave z izgradnjo termo- 
elektrarne Šoštanj s kapaciteto 275 megavatov; namreč z izgradnjo termoelek- 
trarne z 200 megavati, glede katere je tudi republika sprejela zakon, ni pro- 
blema. Najprej naj povem nekaj besed o dosedanjem poteku dogodkov. 

Ko smo se že odločili za gradnjo 200 MW elektrarne v Šoštanju, se je kasneje 
pridružila kot soinvestitor tovarna glinice in aluminija Kidričevo, ki bi za svoje 
potrebe potrebovala stalno električno energijo v približni višini 75 MW. Na tej 
osnovi je bila tudi razpisana licitacija del, sklenjena pogodba o soinvestitorstvu 
med termoelektrarno Šoštanj in tovarno v Kidričevem, na podlagi licitacije pa 
je bil tudi izbran izvajalec del in dobavitelj opreme. Z dobaviteljem opreme še 
ni podpisana pogodba oziroma ni še dokončnega pristanka na njeno sklenitev. 
V pogodbi, ki sta jo sklenila Šoštanj in Kidričevo, se je tovarna glinice in alu- 
minija Kidričevo zadržala na dveh točkah, in sicer: da je potrebno povečati 
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kapaciteto objekta od 200 na 275 MW in da je potrebno skleniti dolgoročno in 
nepreklicno pogodbo o prenosu te energije iz Šoštanja za potrebe Kidričevega. 
To pomeni, da mora teh 75 MW imeti poseben status, neke vrste industrijske 
elektrarne. Termoelektrarna Šoštanj je o prenosu električne energije sklenila 
zadovoljivo pogodbo s podjetjem prenosnega električnega omrežja, tako da je 
ta pogoj izpolnjen. 

Osrednje vprašanje je vprašanje statusa industrijske elektrarne za teh 
75 MW. Po daljših obravnavah med Šoštanjem, Kidričevim, republiškim sekre- 
tariatom za gospodarstvo in sekretariatom za zakonodajo smo prišli do zaključ- 
ka, da se lahko kolektivu Kidričevega dajo polna in zanesljiva jamstva, da teh 
75 MW ne bo vključenih v elektrogospodarstvo oziroma, da s temi 75 MW ne bo 
razpolagal neki dispečer, ki bi jih vključeval in izključeval po svoji volji in 
po splošnih potrebah. Osnovni pomislek tovarne glinice in aluminija Kidričevo 
je v tem, da bodo te nove kapacitete ves čas v določeni nevarnosti, da bo nekdo, 
zaradi višje sile ali potreb na drugih področjih, omejeval 75 MW. Kidričevo 
bi lahko dobilo potrebna jamstva na podlagi obstoječih predpisov, ki bi jih 
zagotovila s tega področja republiški sekretariat za gospodarstvo in sekretariat 
za zakonodajo. Pri tem moram ugotoviti, da se do danes Kidričevo s takim 
tolmačenjem ni zadovoljilo. Kidričevo smatra, da bi se moral status teh 75 MW 
urediti s posebnim zakonom. Pravni svetovalci podjetja smatrajo, da je edina 
možnost s posebnim zakonom izključiti teh 75 MW iz elektrogospodarskega 
sistema. To razlagajo tako, da glede odplačila odškodnine ne obstajajo zvezni 
predpisi, če se pogojena oziroma pogodbena stvar ne dobavi. In ker vprašanje 
odškodnine ni urejeno, tovarna nima posebnega jamstva za stalno in nemoteno 
dobavo energije iz 75 MW. Na podlagi razgovorov z omenjenimi sekretariati in 
z drugimi, ki delajo na tem objektu, to je splošno gospodarsko banko, z inve- 
stitorjem v Šoštanju itd., smo smatrali, da bi se lahko odnosi med tovarno v 
Kidričevem in investitorjem uredili s pogodbo, ki bi bila po svoji vsebini in z 
aneksom mnenj obeh omenjenih republiških sekretariatov tovarni glinice in 
aluminija v Kidričevem zadostno jamstvo za nemoteno dobavo električne ener- 
gije v višini 75 MW. 

Po našem mnenju in po mnenju organov, ki sem jih prej omenil, ni treba 
zahtevati in ni zato nobenega razloga, da bi zvezna skupščina sprejela akt o 
izvajanju 75 MW kapacitet v Šoštanju za potrebe Kidričevega oziroma o izklju- 
čevanju teh kapacitet iz elektrogospodarstva. Predlog takega akta ne bi mogli 
z nobenim posebnim razlogom utemeljiti. 

Da bom odgovoril tovarišu Kreftu na tisti del vprašanja, kakšno je trenutno 
stanje v tej zadevi: Do tega trenutka se Kidričevo s takim odgovorom ni stri- 
njalo in še vedno smatra, da SO' vsa jamstva, ki jih lako damo, s pogodbo in z 
vsemi drugimi zagotovili premajhna in vztraja pri svojem predlogu. V nasprot- 
nem primeru bo Kidričevo odstopilo kot investitor, iz česar sledi, da verjetno 
v Šoštanju ne bo možno zgraditi 275 MW, ampak samo 200 MW elektrarno. To 
bi bila precejšnja škoda, ker je 275 MW elektrarna neprimerno bolj rentabilna, 
obenem pa nastaja cela vrsta težav v zvezi z licitacijo in škodo, ki bo zaradi 
tega nastala. Verjetno bo moral investitor zahtevati odškodnino in sankcije 
nasproti tovarni v Kidričevem za stroške, ki so nastali v zvezi z licitacijo in z 
že izdelanimi projekti. 

Izvršni svet in njegov odbor za gospodarstvo bosta v tem tednu ponovno 
podvzela maksimalne napore za dosego sporazuma med Šoštanjem in Kidričevim 
in da se pristopi k izgradnji elektrarne 275 MW, od katerih bo 75 MW name- 
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njeno za potrebe Kidričevega oziroma, da se prek pogodbe in z uporabo vseh 
možnosti, s katerimi razpolagamo v republiki, zajamči tej tovarni redna in ne- 
motena dobava 75 MW. Ce tega sporazuma ne bo in če bo Kidričevo' še naprej 
vztrajalo pri svojem predlogu, potem verjetno ne bo mogoče graditi 275 MW, 
ampak samo 200 MW elektrarno. Upam, da se bo našla razumna rešitev za skle- 
nitev sporazuma s Kidričevim in Šoštanjem in z vsemi ostalimi udeleženci 
gradnje tega objekta. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ugotavljam, da se poislanec z odgovorom 
strinja. Je še kako drugo poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ker ne, smo 
s tem izčrpali 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na razpravo o gospodar- 
skih gibanjih v letu 1967. 

V sporazumu s predsednikom gospodarskega zbora tovarišem Miranom Go- 
slarjem predlagam, tovariši in tovarišice, da imamo z gospodarskim zborom 
skupno sejo, na kateri bi skupaj poslušali ekspoze predstavnika izvršnega sveta, 
poročila odborov in predlog skupine poslancev, kakšne naj bodo ugotovitve in 
kako naj se giblje obravnava o tem vprašanju in do kakšnega sklepa naj pride. 
Ko bi bilo to končano, bi vsak zbor opravil obravnavo posebej. 

Gospodarski zbor je povabil na sejo zbora gospodarsko zbornico1, ekonomski 
inštitut in ekonomsko fakulteto. Mislim, da so vabljeni računali, da bodo mogli 
govoriti tudi v republiškem zboru. Kolikor imajo po dva predstavnika, mislim, 
da z naše strani ne bo nobene ovire, da se lahko udeležijo razprave tudi v našem 
republiškem zboru, kolikor to žele. 

Tovariši in tovarišice, prosim vas za vaše mnenje oziroma za vaše soglasje 
k temu predlogu, da to točko začnemo s skupno sejo z gospodarskim zborom, 
da obravnavo opravimo ločeno in potem o sklepih glasujemo sicer ločeno, ven- 
dar na skupni seji. Ali se republiški zbor strinja s takim predlogom? (Poslanci 
se strinjajo.) Če se strinja, potem pretrgavam sejo. 

Vidim, da smo hitreje opravili ti dve točki dnevnega reda, kakor pa smo 
računali, zato bi lahko, po mojem mnenju opravili kar sedaj sestanek članov 
republiškega zbora v zvezi s poslanskim klubom. Sejo zbora bomo pričeli, kakor 
smo predvideli, ob 10.15. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala skupno z gospodarskim 
zborom ob 10.15.) 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice. Začenjam skupno 
sejo republiškega in gospodarskega zbora o gospodarskih gibanjih v letu 1967. 

V smislu sporazuma med obema zboroma bomo na skupni seji poslušali 
ekspoze predstavnika izvršnega sveta, eventualna ustna dopolnilna poročila od- 
borov in predlog skupine poslancev za sklepe, katere bi po razpravi sprejeli na 
skupni seji. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: Izvajanje resolucije 
Skupščine SR Slovenije in razvoj gospodarstva v obdobju januar-julij 1967. 
Zadevno gradivo sta obravnavala na skupni seji odbor za družbeni plan, finance 
in proračun in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodar- 
skega zbora. Prav tako ste prejeli pismeno poročilo obeh odborov. Na podlagi 
109. člena začasnega poslovnika republiškega zbora je bilo gradivo poslano tudi 



49. seja 63 

izvršnemu svetu. Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda določil tovariša Sveta Kohala. Predlagam, da začnemo obravnavo s po- 
ročilom predstavnika izvršnega sveta in ga prosim, da vzame besedo. 

Sveto K o bal: Tovarišice in tovariši poslanci! Predložena analiza o iz- 
vajanju resolucije Skupščine SR Slovenije o gospodarski politiki v letu 1967 
ter razvoju gospodarstva v obdobju januar-julii in deloma avgust, predstavlja 
izvrševanje sklepov skupščine o potrebi po širši obravnavi sedanje situacije, 
soupada pa z enakimi razpravami v zveznih organih, zveznem izvršnem svetu 
in zvezni skupščini, ter številnih sestankov v okviru samega gospodarstva iz 
zbornic. 

Sestavljalci analize tokrat iz več razlogov nismo bili v zavidljivem položaju. 
Reforma je zlasti v zadnjem obdobju sprožila vrsto kvalitetno- povsem drugačnih 
pojavov od tistih, kakršnih smo bili vajeni v prejšnjem obdobju, mi pa imamo 
na razpolago še vedno le analitična orodja, zlasti statistične mase, ki so bile 
uporabne v dobi ekstenzivnega razvoja, spremljanega z nestabilnimi gibanji, 
ki pa danes lahko dajo povsem napačno sliko stvarnega stanja. Čeprav smo 
poskušali dati analizi nov pristop, je kljub temu še vedno preobremenjena z 
raznimi povprečji, ki prikrivajo novo nastale kvalitete. V dosedanjih razpravah 
je bilo ustvarjeno mnenje, da bo jesen prinesla številne odločilne ukrepe, ki 
naj bi poživili gospodarstvo in tudi od te analize se je pričakovalo, da bo pri- 
nesla predloge, v katerih naj bi delovne organizacije videle rešitve svojih 
številnih problemov. V tem smislu analiza verjetno ne bo vseh zadovoljila. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo in zavod SRS za planiranje se poleg 
tega v polni meri zavedata, da ugotovitve predložene analize, kakor tudi sama 
razprava ne moreta imeti vpliva samo na gospodarski prostor Slovenije, temveč 
predstavljata v dani situaciji prispevek k uresničevanju reforme v širšem smislu. 
To je razumljivo,'kajti Slovenija ima v analiziranem obdobju najvišjo stopnjo 
rasti v Jugoslaviji predvsem zaradi dejstva, ker so kvalitetni procesi že prišli 
v večji meri do izraza. 

Ocenjujoč gospodarska gibanja v letošnjem letu je potrebno že uvodoma 
ugotoviti, da je to leto praktično prvo leto reforme, ko delovne organizacije po- 
slujejo v docela novih pogojih, ko so izginili vplivi predreformskega sistema 
in se porazgubili učinki prerazporeditve narodnega dohodka, ki so bili v lan- 
skem letu še močno prisotni pri opredeljevanju položaja posameznih delovnih 
organizacij. Zato je razumljivo, da prihaja pri rezultatih gospodarjenja vse bolj 
do izraza tista kvaliteta, ki se dosega s tekočim poslovanjem in dejanski pro- 
izvodni učinki tekočega gospodarjenja v povsem novih pogojih. Naj naštejem 
samo nekatere od najbolj značilnih momentov teh novih pogojev: 

1. Gospodarjenje v stabilnejših pogojih tržišča in s tem v stabilnejši vred- 
nosti -dinarja, je karakteristično že skoraj za dveletno dobo. 

2. Gospodarjenje v zaostrenih pogojih predaje tako na domačem, kakor na 
tujih tržiščih, kar pomeni, da vsakršno blago ne najde svojega plasmaja. 

3. Vpliv povečane mednarodne menjave zlasti še vpliv liberalnejšega uvoza. 
4. Vpliv spremenjene strukture potrošnje tako splošne, investicijske, zlasti 

pa spremenjena uporaba dohodkov prebivalstva. 
2e iz tega se vidi, da so ti povsem novi pogoji poslovanja zahtevali in za- 

htevajo temeljito prestrukturiranje proizvodnje in storitev in ob tem vse tiste 
spremembe, ki morajo voditi do zmanjšanja stroškov proizvodnje. 
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Težišče prestrukturiranja prav gotovo leži v kompleksu industrije, kajti tu 
spremenjeni pogoji zahtevajo največja prilagajanja. Dočim gre pri ostalih go- 
spodarskih področjih poleg potrebnih sprememb predvsem za nujnost hitrejše 
rasti, zaradi deficitarnosti in očitnega zaostajanja, ki predstavlja zavoro celot- 
nega razvoja. 

Če pogledamo gospodarska gibanja s tega vidika, že lahko ugotovimo po- 
membne kvalitetne spremembe. Industrijska proizvodnja se je v 9 mesecih letoš- 
njega leta povečala za okrog 2,5 %, dočim je 'družbeni proizvod v industriji 
porasel za 4 %. Zaradi hitrejše rasti družbenega proizvoda iz ostalih gospodar- 
skih področij pa znaša skupen porast družbenega proizvoda v družbenem sek- 
torju 5 '"/o. Še večji porast beležimo v zasebnem sektorju: tako v kmetijstvu za 
6 %, v gradbeništvu za 27 %, v prometu za 19 %, v gostinstvu za 31 % in v 
obrti za 25%, skupno v zasebnem sektorju za 11%. 

V letošnjih 9 mesecih izkazuje skupen porast družbenega proizvoda 6,5 do 
7 % povečanje. Hitrejši razvoj medindustrijskih dejavnosti, zlasti kmetijstva, 
turizma in obrti je v skladu s predvidevanji reforme, kar opozarja tudi na to, 
da bo splošen razvoj vse manj mogoče enačiti izključno z razvojem industrije. 
Kljub temu pa je danes v središču razprav predvsem gibanje industrijske pro- 
izvodnje, kar je naravno, če imamo pred očmi dejstvo, da mora prav industrij- 
ska proizvodnja v pogojih vse večje mednarodne menjave objektivno doživeti 
največje kvalitetne spremembe. 

Industrijska proizvodnja se je globalno v devetih mesecih kakor rečeno, 
povečala za 2,5 %, dinamika rasti pa se že nekaj mesecev praktično drži na 
istem nivoju, čeprav je zapaziti nekatere parcialne tendence upadanja. 

V zadnjem času so vse bolj pogoste razprave o tem, ali je taka rast indu- 
strijske proizvodnje v danih pogojih zadovoljiva ali je prenizka ali pa celo 
usodna. Prav gotovo ni bistveno, za katere od teh ooen se subjektivno oprede- 
limo. Nizka stopnja rasti, pa četudi samo v industriji, bi na daljši rok prav 
gotovo povzročala nove ekonomske in socialne politične probleme. Ne gre torej 
za opredeljevanje o višini stopnje, temveč gre za izbiro načinov in smeri, ki 
nas lahko postopno vodijo tudi k višji stopnji industrijske rasti. 

Pri iskanju tega pa nujno morajo vse bolj stopati v ozadje kvantitativni 
kazalniki gospodarskih gibanj ter dobivati prevladujočo vlogo nove kvalitete, 
ki so v nadaljnjem razvoju lahko nosilci višje rasti proizvodnje. 

Zato nam splošna slika o gibanju proizvodnje, v kateri se izgubijo vse 
kvalitetne spremembe v masi poprečij, ne more dati realne predstave o dejan- 
skih dogajanjih. V okviru splošne stopnje rasti se danes vršijo namreč, bolj 
kakor kdajkoli do sedaj velike spremembe tako v položaju posameznih panog, 
zlasti pa v položaju posameznih delovnih organizacij. Dosedanji proces diferen- 
ciacije, ki se bo vse bolj zaostroval, že poraja tiste nove kvalitete, na katerih se 
lahko gradi nadaljnja hitrejša rast proizvodnje. 

Diferenciacija med podjetji glede rezultatov poslovanja kar najbolj vidno 
prihaja do izraza v okviru posameznih panog in jasno kaže, da uspehi posa- 
mezne delovne organizacije niso odvisni več in predvsem cd splošnih pogojev 
gospodarjenja, temveč zlasti in vse bolj cd konkretne stopnje doraslosti posa- 
mezne delovne organizacije ali skupine delovnih organizacij, da obvladajo novo 
situacijo v razvitejšem in ziahtevmejšeim tržišču doma in zunaj, da najdejo po- 
vpraševalce za proizvodnjo ali pa jo čim hitreje prilagode potrebam trga. 

Celovitost sedanjega gospodarskega sistema s celotnim instrumentarijem 
ustreza predvsem dobrim delovnim organizacijam, in to je prav gotovo bistveno 
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in verjetno eno od najbolj ohrabrujočih posledic reforme. Pritisk uspešnejših 
delovnih organizacij na tržišče pa bo spfožil vse večje napore tudi pri za enkrat 
manj uspetšnih organizacijah in bo s tem posredno vplival na splošno rast. 

Natančnejša analiza industrijske proizvodnje nam kaže, da so problemi 
zaostajanja v proizvodnji locirani predvsem na nekaterih področjih. Med njimi 
ima svojo težo celotna problematika črne metalurgije, del kovinsko-predelovalne 
industrije, dobršen del tekstilne industrije itd. Problemi, ki se javljajo v teh 
in drugih panogah, izvirajo pretežno iz zaostajanja nujnega napredka znotraj 
samih delovnih organizacij in predolgega zadrževanja vseh oblik ekstenzivnega 
gospodarjenja, ponekod pa tudi zaradi še ne povsem premaganih proizvodno 
konservativnih gledanj na razvoj panoge. Nasprotno pa imajo nekatere orga- 
nizacije nadpovprečne uspehe v svoji proizvodnji in te dajejo tudi ton sedanji 
situaciji. Omenim naj samo nekatere: tovarna avtomobilov Maribor, Tomos 
Koper, Saturnus Ljubljana, Gorenje Velenje, Stol Kamnik, Brest Cerknica, 
Meblo Nova Gorica, Elan Begunje, Mura Murska Sobota, posamezne tovarne 
Iskre in druge iz raznih panog, ki jih ni mogoče vseh našteti, ker čas tega ne 
dopušča. 

Pri oceni indeksa proizvodnje je treba dalje upoštevati tudi dejstvo, da je 
vrsta organizacij zaradi nerentabilnosti ukinila nekatere proizvode. Poleg tega 
je naš splošni indeks treba primerjati tudi s specifično situacijo v premogov- 
ništvu in s proizvodnjo električne energije. Padec proizvodnje v premogovni- 
štvu je posledica predolgega zadrževanja administrativnega vplivanja na pro- 
izvodnjo premoga. Brez proizvodnje premoga bi znašal porast industrijske 
proizvodnje 3,5 %. Nižja proizvodnja električne energije je prav tako posledica 
izredno sušnega leta in dejstva, da že nekaj časa ni začela obratovati nobena 
nova kapaciteta za proizvodnjo električne energije. 

Ce analiziramo, kateri dejavniki so prvenstveno prispevali k povečani pro- 
izvodnji in kateri lahko prispevajo tudi v bodoče, moramo na. prvo mesto 
postaviti izvoz. Izvoz industrijskih proizvodov je bil v osmih mesecih za skoraj 
11% večji kot v istem obdobju lanskega leta, kar pomeni, da je okrog 60 % 
prirastka v proizvodnji dobilo svojo prodajo na zunanjih tržiščih. Kako je bila 
rast industrijske proizvodnje funkcionalno vezana z izvozom, se vidi najobčut- 
ljiveje iz primerjave nekaterih indeksov. Kemična industrija proizvodnja z in- 
deksom 119, izvoz 145, elektro industrija — proizvodnja 105, izvoz 123, barvasta 
metalurgija — proizvodnja 104, izvoz 113, industrija gradbenega materiala — 
proizvodnja 113, izvoz 142 itd. Povečan izvoz sam po sebi kaže na dejstvo, da 
smo v procesu intenzivnega prestrukturiranja, da je ta proces uspešen in da 
lahko na tej osnovi pričakujemo še večje rezultate. 

Drugi del povečane proizvodnje, to je okrog 40 %, pa je ostal na zalogah 
neprodanega blaga, ki so se v tem obdobju povečale za 17 °/o, kar kaže, da smo 
v letošnjem letu v analiziranem obdobju na domačem trgu prodali enako koli- 
čino proizvodnje kakor lani. 

Rast zalog predstavlja drtig najpomembnejši faktor pri razreševanju pror 
blematike, ki stoji na poti do večje industrijske proizvodnje. Ne bi hotel reči, 
da so naše zaloge v celoti vzeto velike, saj predstavljajo le obseg enomesečne 
proizvodnje, poleg tega pa so še vedno> desortirane in dostikrat na nepravem 
mestu. Vendar nam analize kažejo, da je znaten del teh zalog nekuranten in 
da se izkazujejo po dosti višjih vrednostih, kakor so. stvarno vredne. Le-te 
predstavljajo pomembna omrtvičena sredstva, dostikrat pa prikrivajo tudi de- 
janski finančni položaj posameznih organizacij. 

s 
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Ker gre tu za bistveno- nov fenomen, ki se javlja vzporedno s stabilizacijo 
in večjo ponudbo, deluje pa kot faktor povečevanja stroškov proizvodnje, za- 
služi vse večjo pozornost in analiziranje. Povečevanje zalog v sedanji konkretni 
situaciji deluje neposredno v dveh smereh. Dobršen del nelikvidnosti gospodar- 
stva in naraščanja medsebojnih terjatev izvira iz porasta zalog in neumestnega 
insistiranja na takih zalogah. Zaloge so- dalje najneposredneje vplivale na 
zmanjšano višino' akumulacije, zlasti pa na finančne sposobnosti delovnih orga- 
nizacij za financiranje modernizacije proizvodnih procesov. 

Stalen porast zalog sam kaže, da glede modernizacije proizvodnje ni pro- 
blem SiEjmo v pomanjkanju sredstev, temveč da dostikrat ne vemo, katero in 
kakšno proizvodnjo' je potrebno modernizirati in katera proizvodnja bi dobila 
hiter plasma na tržišču. Zaradi tega prevladuje v odnosu do zalog predvsem 
statistična računica. Predvsem moramo vedeti, kaj moramo proizvajati za trg, 
ker bi namreč morala prevladati stalna dinamika spremljave tega problema, ki 
pomeni čim hitrejšo odprodajo zalog in vlaganje sredstev v boljšo proizvodnjo, 
ki daje večji dohodek. Naš prevladujoči dosedanji odnos do zalog nas postavlja 
pred resen izpit, namreč ali smo sposobni sprejeti načela intenzivnega gospo- 
darjenja, za katera mora veljati pravilo: bolje je manjši zaslužek pri kosu, pa 
velika proizvodnja, kakor pa majhna proizvodnja in tudi manjši zaslužek. 

Dosedanji odnos do zalog sam po sebi dokazuje, da večie stopnje rasti indu- 
strijske proizvodnje ne bi dosegli niti z emisijo denarja, kajti ta bi se kaj 
hitro končala v novih neprodanih zalogah. V intenzivnih gospodarstvih porast 
zalog povzroča zmanjšanje povpraševanja po kapitalu, kajti zaloge povzročajo 
stroške. Pri nas pa za enkrat povečanje zalog še vedno povzroča povečano< po- 
vpraševanje po kreditih, kar kaže, da se ekonomika stroškov še vedno obnaša, 
kakor v ekstenzivnih gospodarstvih. Ukrepi, ki omogočajo delovnim organiza- 
cijam postopno odpisovanje zalog, niso dah primernih rezultatov. Zato bi bilo 
poleg drugega verjetno koristno, da se delovnim organizacijam omogoči direktno 
odpisovanje zalog v breme poslovnega sklada, kajti vztrajanje na tako imeno-- 
vanem načelu integritete sredstev je že davno preživela in neučinkovita oblika 
zavarovanja rasti družbenega premoženja. Zlasti sedaj, ko se pričenjajo' pri- 
prave za letne bilance, je najprimernejši čas, da te probleme razčistimo- in s 
čistimi računi omogočimo najprimernejše proizvodne odločitve. 

Proces diferenciacije v gospodarstvu, ki ga spremljajo vse večje težave 
tistih delovnih organizacij, ki slabše gospodarijo, povzročajo- v letošnjem letu, 
zlasti pa v zadnjem času številne razprave, med njimi pa tudi zahteve in pred- 
loge, da je potrebno z ustreznejšimi državnimi ukrepi reševati nastalo- situacijo 
in na podlagi teh ukrepov nekako pospešiti gospodarsko rast. Pri tem prihaja 
do napačnega razumevanja obsega nekaterih ukrepov, ki jih pripravlja zvezni 
izvršni svet in o katerih bo v kratkem razpravljala zvezna skupščina-. Uk-repi, 
o katerih razpravlja zvezni izvršni svet, so sicer izredno pomembni za dopol- 
njevanje našega sistema in odstranjevanje nekaterih anomalij, ki so- bile doslej 
,prisotne, vendar imajo vse bolj sekundarni značaj in ne morejo bistveno ome- 
jevati -dejstva, da se težišče nadaljnjega razvoja in uspehov vse bolj prenaša v 
same delovne organizacije, pri čemer obstajajo vse manjše možnosti za spre- 
membe pogojev poslovanja cd vrha navzdol. Vsak pomembnejši ukrep, ki bi 
v današnji situaciji povzročil prerazporeditev sredstev s ciljem olajšanja polo- 
žaja tistim organizacijam, ki imajo vrsto- nerešenih lastnih problemov, bi samo 
poslabšal splošni koeficient obračanja sredstev in s tem povzročil nadaljnje 
zmanjšanje dinamike rasti proizvodnje. Delovnim organizacijam, ki so se 
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uspele uspešno vključiti v proces proizvodnje, je bolj kakor kdaj prej potrebna 
predvsem stalnost sistema, da bi lahko' razvijale svojo poslovno- iniciativo- na 
daljše obdobje. 

Za nadaljnje povečanje -go-spcdarske rasti je danes izredno- važno, da se 
o-dpovemo vsaki iluziji, -da se slabo -gospodarjenje lahko- nadaljuje in ohranja 
z državnimi ukre-p-i in stalnimi prerazporeditvami. 

V -današnji situaciji, ko se ustvarjajo nove kvalitete v procesih proizvodnje, 
postaja imo-bilnost sredstev tako delo-vnih organizacij, zlasti pa bank, vse večja 
ovira za uspešnejši in hitrejši razvoj. Sedanja razdrobljenost sredstev ne omo- 
goča poslo-vnega podpiranja najprop-ulzivnejših tokov v proizvodnji, ki bi s 
svojim hitrim razvojem dajali prosto-r rentabilnemu poslovanju tudi drugim 
številnim potencialom, ki se ločeno zelo- težko vključujejo v domače tržišče, 
še manj pa v mednarodno- menjavo. Zato- izvršni svet v celoti podpira stališče 
združenja poslovnih bank o- nujnosti čimprejšnje združitve osrednjih dveh 
bank v Sloveniji, ker bi to omogočilo poleg sodelovanja z drugimi bankami 
zadostno koncentracijo bančnih sredstev za reševanje takih in sličnih nalog, 
tako v povezavi z o-stalimi bankami v Jugoslaviji, Sloveniji, kakor tudi v pove- 
zavi z inozemskimi bankami. Ta korak ne bi predstavljal samo- p-o-membnega 
prispevka koncentracije denarnih sredstev, temveč bi lahko ustvaril tudi 
ustrezne pogoje za širše integracijske procese v gospodarstvu, ki se sicer vse 
bolj porajajo, vendar pa se -brez ustrezne podpore v bančnih sredstvih ne 
premaknejo z mesta. 

Periodični obračuni za prvo po-lletje letošnjega leta kažejo v primerjavi 2 
lanskim istim obdobjem poleg vrste uspehov gospodarjenja tudi nekatere p-re-- 
mike, ki bi lahko imeli -daljnosežne negativne posledice. Te premike kažejo- 
naslednji indeksi: Indeks porasta celotnega dohodka 113, indeks po-rasta porab- 
ljenih sredstev v proizvodnji 114, porast neto produkta 108, porast dohodkov za 
razdelitev 103, porast bruto osebnih (dohodkov 114, in padec ostanka -dohodka- z 
indeksom 81. Iz naštetih indeksov izhajata 2 značilnosti in sicer: 1. porast 
porabljenih sredstev v proizvodnji je večji od efektov gospodarjenja, in 2. 
osebni dohodki se gibljejo- avtonomno in v veliki meri neodvisno od uspehov 
gospodarjenja. K prvi značilnosti teh premikov sta prispevali dve skupini 
faktorjev. Na eni strani revalorizacija osnovnih sredstev in s tem povečana 
amortizacija, ki se je dvignila za 45,9 %>, pri čemer s-o delovne organizacije 
celo vse premalo- koristile možno-sti za lastno povečanje amortizacijskih stopenj 
in s tem sredstev za modernizacijo, na drugi strani pa porast vseh tistih 
izdatkov, ki predstavljajo stroške kapitala cd obresti na poslovni fond, zava- 
rovalnine, do velikih obresti na kredite, ki jih z dobrim delom povzročajo 
zaloge, s tem pa nelikvidnost in -dodatne zamudne obresti. 

Druga značilnost v analiziranem -obdobju se kaže v porastu net-o- osebnih 
dohodkov za 15 %>, pri čemer so se skladi izostanka do-hodka nominalno zmanj- 
šali za skoraj 20!°/o. Ce vzamemo- v p-oštev celotna sredstva, za. investicije, 
za modernizacijo-, torej tudi sredstva amortizacije, so v navedenem obdobju 
nominalno nižja za 8 %, zaradi porasta cen pa so realno seveda še nižja. Aku- 
mulativnost delovnih organizacij se je torej v tem obdobju bistveno zmanjšala. 
Ce upoštevamo poleg tega še dejstvo, da je precejšnji del sredstev za investi- 
cije, vključno amortizacija, objektivno- vezan v o-bratnih sredstvih in nekuratnih 
zalogah, potem je razumljivo-, -da se zmanjšujejo investicije za modernizacijo 
z vsemi posledicami za bodočo proizvodnjo in tudi zaposlovanje. Do občutnega 
porasta osebnih -dohodkov je prišlo zlasti v drugi polovici lanskega leta, v 

5* 
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letošnjem letu pa se ta trend nadaljuje, čeprav se v zadnjih mesecih kažejo 
znaki stabilizacije. 

Izhajajoč iz takšne dinamike predvidevamo, da bodo osebni dohodki v 
letošnjem letu za okoli 13'% višji kakor v lanskem letu, ob povečani proizvodnji 
pa za okrog 2,5 %>. Razkorak med povečanjem produktivnosti in povečanim 
osebnim dohodkom bo znašal torej okoli 9 do 10 fl/o, če ne upoštevamo porasta 
življenjskih stroškov, torej računano na nominalni nivo in na fizični obseg 
proizvodnje. Republiški sekretariat za delo je napravil natančnejšo analizo 
delitve dohodka in njen vpliv na sposobnost delovnih organizacij, da skrbijo 
za stalno razširitev baze svoje proizvodnje. Pri tem je ugotovil, da je od skupno 
846 delovnih organizacij na področju industrije, kmetijstva, gozdarstva, 
gradbeništva in prometa 59 delovnih organizacij, to je 7 °/o, ah 6,7fl/o od vseh 
zaposlenih v teh panogah, takšnih, ki so porabila ves dohodek za osebne 
dohodke. 82 °/o delovnih organizacij, to je 9,7%, v katerih je zaposleno 13,1 °/o 
-vseh delavcev v teh panogah, takšnih, ki so izločile 5 % dohodka v sklade in 
,58 delovnih organizacij, to je 6,8 °/o ali 8,4 %> od vseh zaposlenih, ki so izločile od 
5 do 10 '°/o v sklade. 

Ce te podatke sumiramo, ugotovimo, da je skoraj 1/i delovnih organizacij 
v prvem polletju letošnjega leta porabilo več kot 90 fl/o dohodka za osebne do- 
hodke oziroma je poslovalo z zelo nizko rentabilnostjo. Nekatere med njimi 
pa tudi z izgubo. 

Te delovne organizacije zaposlujejo v obravnavanih področjih gospodarstva 
93 183 delavcev, ali 28,2 °/o vseh zaposlenih. Ne bi se spuščal v podrobnejše 
prikazovanje slike po. posameznih panogah, kakor tudi ne v vse številne vzroke, 
ki pogojujejo taka gibanja. To bo predmet nadaljnjih analiz, ki jih bo potrebno 
z vso skrbnostjo čimprej izdelati. Vendar je danes vsem jasno, da družba ne 
more ostati indiferentna do pojavov, ki očitno. niso v skladu niti z ustavnimi 
načeli niti z nalogami samoupravnih odnosov v neposredni proizvodnji. Posle- 
dice odločitev delovnih organizacij, ki so s tako delitvijo praktično opustile 
skrb za razširjeno reprodukcijo, ne padejo namreč samo na te delovne organi- 
zacije, temveč na vso družbo v širšem smislu. Znano< je, da je izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije že imenoval posebno komisijo, ki ima nalogo, da izdela 
metode in kriterije za določeno družbeno. intervencijo' na področju delitve 

•dohodka. Pri tem seveda ne gre pozabiti, da morajo biti naši napori kljub 
temu prvenstveno, usmerjeni k povečanju dohodka in povečanju rezultatov 
gospodarjenja kot edine stvarne dolgoročne poti za vzpostavljanje stimulativnih 
procesov v delitvi. 

V teku razprav o predloženem poročilu pa tudi izven tega okvira so bile 
v zadnjem času vodene obširne razprave tudi o problemu zaposlenosti. Reformna 
gibanja so razumljivo tudi na to področje prinesla številne novitete ter povzro- 
čila tesnejše možnosti za vsakršno zaposlovanje. Velikokrat se ob teh razpravah 
zahtevajo najhitrejši ukrepi, ki naj bi odpravili brezposelnost, čeprav je jasno, 
da ni mogO'če ustvariti nobenega novega delovnega mesta umetno in izven 
zahtev po intenziviranju procesov proizvc<dnje in izboljšanja poslovanja tudi iz- 
ven gospodarstva. Diskusije so pokazale, da nimamo jasne slike o. obsegu nezapo- 
slenih, kajti statistika izhaja iz formalnih kriterijev o tem, kdo je brezposeln. 
Nekateri natančnejši pregledi spiskov prijavljenih brezposelnih so dali povsem 
drugačno, sliko od tiste, ki jo dobimo statistično. 

Kompleks zaposlovanja prav gotovo zasluži vso družbeno pozornost. Da 
bi lahko čiinprej realno ugotovili dimenzije in kvaliteto tega problema, bo 
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potrebno v najkrajšem času razčistiti nekatera vprašanja ter dati definicijo,- 
kdo je stvarno brezposeln. Torej ne gre več za uporabo formalnih, temveč 
za določitev dejanskih kriterijev o tem problemu. Postavlja se namreč več; 
vprašanj, tako na primer: ali naj se smatra za nezaposlenega le tisti, ki stvarno 
nima nobenih drugih možnosti za preživljanje ali pa tudi tisti, ki bi rad 
menjal delovno mesto ali pa želi vzpostaviti delovno razmerje iz drugih razlo- 
gov. Ali lahko smatramo, da je nekdo brezposeln, če ne more dobiti dela v kraju 
prijave. Ali ob svobodnem odločanju o> izbiri šole lahko družba prevzame 
vsakršno odgovornost za zaposlitev itd. Sele razčiščevanje teh kriterijev nam 
lahko da ustrezno sliko O' dimenzijah problema, kar bi lahko služilo kot osnova, 
za definiranje v smeri reševanja. 

Ta pristop je nujen zlasti zato, ker je razprava o potrebnih kadrih in 
spremembi strukture šol neprestano odprta, to pa je gotovo področje, kjer 
družba lahko največ prispeva k pravilni usmeritvi zlasti mladine. Pri tem je 
važno, da jemljemo zaposlovanje kot dolgoročni problem, katere rešitev je od- 
visna od pravilnejže in uspešnejše politike splošnega razvoja, ne pa od kakršnih- 
koli kampanj, ki lahko stvari več škodujejo kakor pa koristijo. To so samo 
nekatera izmed vprašanj, ki se s tem v zvezi pojavljajo. 

Sedanja gospodarska gibanja spremljajo tudi intenzivne spremembe v struk- 
turi potrošnje vseh vrst. Največje spremembe je reforma sprožila glede smeri 
osebne potrošnje prebivalstva. Dohodki prebivalstva, ki so v stalnem porastu, 
dobivajo vse večji vpliv na strukturo povpraševanja kot posledica vse bolj 
avtonomnih odločitev njihovih nosilcev. V teku letošnjega leta dobiva struk- 
tura potrošnje dohodkov prebivalstva že bolj izrazito poudarjene tendence, ki 
so se začele kazati že v teku lanskega leta. Zaupanje v dinar vpliva še naprej 
na hitro rast hranilnih vlog, ki so v teku enega leta porasle za 35% ali na 
1 168 milijonov N dinarjev ter predstavljajo že 44-dnevne gotovinske prejemke 
prebivalstva evidentirane pri narodni banki. Ob dejstvu, da potrošniški krediti 
že od konca lanskega leta stagnirajo na nivoju okrog 370 milijonov N dinar- 
jev, predstavlja danes varčevanje pomemben faktor kreditiranja proizvodnje, 
nivo hranilnih vlog pa omogoča tudi popolnejšo sprostitev odobravanja 
potrošniških kreditov tako s strani bank neposredno, kakor tudi prek trgovine 
ter glede višine vrste blaga in obsega kreditojemalcev. 

V letošnjem letu je prišlo tudi do občutnega porasta odliva kupne moči v 
inozemstvo v obliki odkupa deviz na potne liste, ki se je povečal na 85,5 mili- 
jona N dinarjev, ali za 132%, kar predstavlja že 1,34'% vseh gotovinskih 
prejemkov prebivalstva oziroma 4,25 '%> maloprodajnega prometa v 8 mesecih. 
Kupna moč prebivalstva se še dalje vse bolj usmerja v dve novi komponenti, 
ki sta izredno pomembni za narodno gospodarstvo, to je v smer nakupov vse 
večjega števila proizvajalnih sredstev, raznih strojev, obrtniškega orodja, kme- 
tijske opreme in kmetijskega reprodukcijskega materiala ter v smeri dolgo- 
ročnih naložb, zlasti stanovanjske izgradnje kot tudi drugih produktivnih 
objektov, prek katerih se širijo kapacitete tako obrti, turizma in, podobno.- 
Te spremembe so tako močne, da je kljub povečanju mase osebnih dohodkov 
za 15 !°/o, kar bi običajno moralo povzročiti pritisk na nakup industrijskega 
blaga široke potrošnje in omogočiti večjo prodajo-, dejansko prišlo do zmanj- 
šanja povpraševanja tako pri tekstilu, razni opremi in drugem blagu široke 
potrošnje. Pri tem pa se je zlasti povečal pritisk po nakupu gradbenega mate- 
riala, katerega proizvodnja je porasla za 13%, in vendar ne more zadovoljiti 
vseh potreb. Te spremembe, ki se bodo v naslednjem letu verjetno še poglobile, 
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opozarjajo že same po sebi, da novi nivo dohodkov prebivalstva prinaša tudi 
novo potrošnjo-, pred industrijo pa postavlja še veliko problemov v prilagajanju 
svoje proizvodnje takemu povpraševanju. Zlasti pozitivno potrošnjo prebivalstva 
zapušča značaj nakupa izključno kratkoročnih ali srednjeročnih dobrin in dobiva 
vse izrazitejše komponente neposredne skrbi za svojo bodočo perspektivo in 
zadovoljevanje dolgoročnih potreb. Po našem mnenju dajejo ti premiki že 
danes svoj delež pri gospodarski rasti Slovenije, vse važnejši faktor pa bodo 
postali tudi v bodoče. Tako tudi naša dosedanja slika o obsegu investicij zlasti 
pri stanovanjski gradnji, ki po naši statistiki nazadujejo, dobiva drugačno 
stvarno pogodbo. Čimprej bo treba tudi uradne podatke prilagoditi takemu 
stanju, da bi imeli realnejšo sliko razvoja narodnega gospodarstva. Zaradi 
izrednega pomena strukture potrošnje na gibanje proizvodnje amo v doseda- 
njih razpravah z zveznimi organi že dali nekatere predloge. Ti predlogi so 
usmerjeni v nadaljnjo liberalizacijo potrošniških kreditov, v fleksibilnejšo poli- 
tiko pri davkih na promet proizvodov v smeri stimuliranja zlasti stanovanjske 
izgradnje ter določenih ukrepov, ki bi olajšali nujne procese modernizacije 
proizvodnje. 

Dovolite, da se na kratko dotaknem še vprašanja individualnega dela, 
čeprav sem že uvodoma navedel nekatere podatke o razvoju tega področja. 
Tudi na tem področju je reforma s svojo kruto resnico prispevala, da smo se 
znebili nekaterih kompleksov, ki so do refcrme ovirali realnejši pristop k 
vrednotenju pomembnosti lastnega dela in osebne iniciative. Že v kratkem 
času so kljub prisotnosti cele vrste nerešenih vprašanj doseženi zelo lepi rezul- 
tati. Zasebnemu sektorju se je.po podatkih zaveda za socialno zavarovanje v 
teku enega leta zaposlilo 12,3 '%> več oseb, kar kaže, da poudarjanje možnosti 
in nujnosti zaposlovanja v terciarnih dejavnostih tudi izven družbenega sektorja 
ni samo parola, temveč dobiva svojo realno osnovo. 

Dohodki iz delovnega razmerja niso več skoraj izključna oblika materialne 
cisnove za preživljanje, temveč se vse bolj porajajo številni drugi viri dohod- 
kov, ki praktično izvirajo iz razvijanja terciarnih dejavnosti iz lastnih sredstev 
prebivalstva in iz lastne iniciative. Dosedanje siromaštvo na teh področjih in 
izredno pomanjkanje ponudbe, zlasti v turizmu in obrti omogoča danes marsikje 
tudi pretirano hitre zaslužke, ki večkrat niso rezultat lastnega dela. 

Vendar to zlo lahko izpedrežemo samo s čim hitrejšim razvijanjem kapa- 
citet ter z ustvarjanjem normalnejšega odnosa med ponudbo in povpraševanjem 
ob sočasni doslednejši davčni politiki. Zato so tudi na tem področju nujni 
koraki za sprostitev ekonomskih in zakonodajnih možnosti, za katere naj bo 
težišče vse bolj preneseno iz federacije na republike. Vse večji dohodki prebi- 
valstva, ki izgubljajo' karakter dohodkov, ki izključno izvirajo- iz delovnega 
razmerja, kažejo, da tudi naša struktura dobiva karakter modernejše, razvi- 
tejše družbe, v kateri davčni sistem in ugotavljanje dohodkov dobiva priorite- 
ten značaj za uravnavanje gospodarskih aktivnosti in za reševanje skupnih 
družbenih problemov. Iz teh razlogov se v okviru republiških organov že izde- 
lujejo potrebne analize in predlogi, ki bodo v kratkem predloženi v obravnavo. 

Na kratko bi želel pojasniti še nekatera stališča republiških organov, ki 
jih še nisem omenil v dosedanjem izvajanju. Razumljivo je, da smo za odločno 
nadaljevanje stabilizacije, kar izključuje vsako emisijo denarja. Podpiramo 
nadaljnji proces sproščanju cen, ker za to obstojijo vsi materialni pogoji. Nujna 
je operativna analiza zalog in odločen kurz na razprodajo tudi prek kreditov. 
V kreditnem sistemu so potrebne zlasti spremembe v smeri večjega kreditiranja 
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izvoza in pripravi za izvoz ter liberalizacija potrošniških kreditov. Reeskont 
narodne banke naj se omeji na odkup pšenice in stimuliranje izvoza. Podpiramo 
predloge, ki gredo za tem, da se postopoma razrešujejo problemi medsebojnega 
zadolževanja gospodarstva. Nujno je dalje rešiti vprašanje menjave s klirinškimi 
deželami, kjer imamo perspektivno mcčan interes za povečanje izvoza. V 
carinski politiki in politiki liberalizacije uvoza podpiramo sprejeta načelna 
izhodišča, vendar je nujno, da ie v okviru načel prisotna tudi konkretna raču- 
nica in iz tega izhajajoče elastično prilaganje danim situacijam. 

To so na kratko problemi, ki sem jih hotel pojasniti poleg predložene 
analize. Pri tem se zavedam, da sem izpustil celo vrsto pomembnih stvari, 
ki pa bodo verjetno obdelane v sami razpravi. To. bo tudi možnost, da se da po 
potrebi odgovor še na nekatera vprašanja, ki so povezana s stališči republike 
Slovenije, pri aktivnem odnosu do zveze, pa jih v svojem prispevku nisem 
omenjal. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo in zavod SR Slovenije za planiranje 
sta sodelovala tudi pri pripravljanju zaključkov za današnje zasedanje v okviru 
skupščinskih odborov in skupine poslancev ter se strinjata s predloženo kon- 
kretizacijo stališč. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ali odbor za družbeni plan, 
finance in proračun oziroma odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov gospodarskega zbora želita poročilo še ustno dopolniti? (Ne želita.) Če ne, 
potem prosim predstavnika skupine poslancev, ki je pripravila predlog sklepov, 
ki jih je pravkar omenil tovariš Sveto Kobal, da povzame besedo.. Besedo ima 
tovariš Franc Puhar. 

Franc Puhar: Tovarišice in tovariši poslanci. Ko so odbori republi- 
škega in gospodarskega zbora obravnavali gradivo o gospodarskih gibanjih v 
letu 1967, se je pokazala potreba po bolj temeljiti analizi nekaterih vprašanj, 
ki so v preteklih mesecih izraziteje stopila v ospredje. Zaradi tega je posebna 
komisija pcslancev, ki so jo imenovali odbori, nadaljevala z razpravo in celotno 
problematiko prikazala v posebnem poročilu. Vse ugotovitve, nanizane v poro- 
čilu skupine poslancev, nam narekujejo akcijo predvsem v naslednjih smereh: 

Prvič, dosedanja gospodarska gibanja z izjemo nekaterih panog industrije, 
potrjujejo ugotovitev, da so z večjimi napori in bolj elastično orientacijo na 
dosledno prilagajanje reformskih ukrepov, gospodarske organizacije v Slove- 
niji, več ali manj uspešno poslovale. TO pa pomeni, da je danes treba ponovno 
poudariti dolžnost in naloge gospodarskih organizacij, ker je predvsem od njiho- 
vega dela in prizadevanj odvisna hitrejša gospodarska rast in izvajanje reforme. 

Dalje, v razpravah je vseskozi prevladovala ugotovitev, da moramo v okvi- 
rih sprejetega sistema odločno delati tudi v bodoče in da ni nobenih vzrokov 
za kakršnokoli omahovanje. To pa ne pomeni, da v sistem, ki smo ga sprejeli, 
ne bi vnašali novitet, oziroma izpopolnitev, če so potrebne. V tem smislu bi 
odgovorni organi morali biti dosti bolj elastični in ekspeditivni. Zaradi tega 
je v predloženih ugotovitvah obdelano tudi to vprašanje in so naloge, ki se 
lahko razrešijo v republiki in tiste, ki so v pristojnosti zveze navedene. In 
končno je v ugotovitvah dobilo svoje mesto tudi vprašanje vloge republike v 
razreševanju nekaterih vprašanj, ki so za naše razmere specifične. To pomeni, 
da se je potrebno zavzemati za določeno razbremenitev zveze glede tistih vpra- 
šanj, ki bi jih posamezna republika lahko razreševala bolj skladno s problemi, 
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ki jih specifična gospodarska moč in struktura gospodarstva porajata. V imenu 
skupine poslancev lahko izrazim prepričanje, da bodo predložene ugotovitve in 
sklepi, v katerih se odraža stališče osmih odborov republiškega in gospodarskega 
zbora, pripomogli k boljši stvarni in kvalitetnejši razpravi v obeh zborih. To 
bo prav gotovo kasneje tudi pozitivno delovalo na razreševanje najbolj perečih 
vprašanj in ugodno vplivalo na gospodarsko- rast v bodoče. 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora dne 9. oktobra in 
na isti seji gospodarskega zbora razpravljala o izpopolnjevanju resolucije Skup- 
ščine SR Slovenije o izvajanju gospodarske politike v 1967. letu ter o gibanju 
gospodarstva v obdobju januar-julij 1967, ter prišla do naslednjih ugotovitev: 

1. V letošnjem letu so bili doseženi nadaljnji kvalitetni premiki v razvoju 
celotnega gospodarstva. Ti se kažejo v večji stabilizaciji tržišča, v povečanem 
vplivu produktivnosti dela na porast družbenega proizvoda ter v hitrejšem 
naraščanju izvoza. Med posameznimi delovnimi organizacijami je že prišlo do 
po'zitivnega procesa večje diferenciacije poslovnih uspehov, ki se bo v nadalj- 
njem razvoju še poglabljal. Pri tem dosegajo boljše uspehe podjetja, ki so se 
glede stroškov, asortimentov in kvalitete bolje prilagodila zahtevam domačega 
in tujega trga. Za gospodarska gibanja pa so bili značilni še naprej nekateri 
pojavi, ki bi mogli ob njihovem trajnejšem nadaljevanju neugodno- vplivati na 
splošni gospodarski in družbeni razvoj, na razvoj osebne porabe in na zapo- 
slenost. To so predvsem padajoča stopnja rasti industrijske proizvodnje, nesklad- 
nost med rastjo- osebnih dohodkov in rastjo produktivnosti dela ter zmanjšana 
akumulativno^ gospodarstva, naraščanje zalog in nelikvidnosti gospodarskih 
organizacij ter težkoče pri zaposlovanju mladine. 

Oba zbora ugotavljata, da so problemi, do katerih prihaja, predvsem posle- 
dica postopnega in prepočasnega prehajanja gospodarskih organizacij na nove 
pogoje gospodarjenja, ki jih je uveljavila gospodarska reforma. Zato je mogoče 
iskati izhod iz nastalih problemov prvenstveno v povečani aktivnosti samih 
gospodarskih organizacij, ki bi se morala odraziti predvsem v hitrejšem pre- 
usmerjanju njihovega poslovanja na pogoje, ki iih postavlja tržno gospodarstvo, 
kajti prostor za državne ukrepe na področju gospodarstva se vse bolj zožuje. 

2. Naraščanje zalog, ki ga spremlja padajoča stopnja rasti industrijske 
proizvodnje, povsem jasno nakazuje, da v gospodarskih organizacijah še ni 
prevladala tržna usmerjenost proizvodnje in da je nezadostna povezanost pro- 
izvodnje s potrošnjo ena od osnovnih slabosti, s katero se srečujemo v obdobju 
delovanja gospodarske reforme. Gospodarske organizacije bi morale zato odloč- 
neje pristopiti k proučevanju tržišča ter izboljšanju poslovanja, zlasti komer- 
cialne službe. Prav tako- bi morale intenzivno pristopiti k razprodaji zalog, 
zlasti nekurantnega blaga ter si na tej po'dlagi ustvariti pogoje za izboljšanje 
likvidnosti in boljše izkoriščanje kapacitet. 

Prizadevanja gospodarskih organizacij pa je treba podpirati zlasti: z uve- 
ljavljanjem selektivnejše kreditne politike, ki bo podpirala tiste gospodarske 
organizacije, ki imajo za svoje proizvode zagotovljen plasma. Pcdvzemanje 
ukrepov za zagotovitev sredstev gospodarskih organizacij in poslovnih bank, 
s katerimi bi se kreditirala prodaja opreme na domačem in zunanjem trgu. 

Pri zveznih organih pa se je treba zavzemati za: pospešeno sproščanje cen 
proizvodov, uvedbo možnosti odpisa nerealnih postavk, nekurantnih zalog, 
dvomljivih terjatev v breme rezervnega sklada gospodarskih organizacij, skla- 
dov skupne porabe oziroma poslovnega sklada; za večjo diferenciacijo stopenj 
prometnega davka in njihovo hitrejše prilagajanje pogojem tržišča; za oprede- 
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litev poslovnih bank kot osnovnih nosilcev kreditne politike in za uveljavitev 
večje selektivnosti teh bank na osnovi skupnih dogovorov med njimi in narodno 
banko; za večjo liberalizacijo odobravanja potrošniških posojil in uvedbo koli- 
činske osnove pri obračunavanju prometnega davka od alkoholnih pijač. 

3. Stalno naraščanje medsebojnih obveznosti ob visokih zalogah dodatno 
poslabšuje likvidnost gospodarstva in ovira tudi poslovanje sicer uspešnih 
podjetij. Pomanjkanje sodobnih instrumentov plačilnega prometa je velik 
razlog takemu stanju, vendar pa tudi gospodarske organizacije ne prispevajo 
dovolj k izboljšanju svoje likvidnosti. Spričo pomanjkanja naročil, gospodarske 
organizacije niso zadosti pozorne na plačilno sposobnost kupcev, prav tako 
pa tudi niso zadosti energične pri izterjavanju svojih terjatev. Tudi nabavno 
službo nimajo prilagojeno novim pogojem na trgu in spremenjenim pogojem 
kreditne politike ter s pretirano in kampanjsko nabavo blaga prekomerno obre- 
menjujejo svoja obratna sredstva in zmanjšujejo likvidnost. Pri zveznih organih 
se bo treba zavzemati za takšno uveljavljanje instrumentov plačilnega pro- 
meta (menica, ček) in širšo možnost uporabe kompenzacij in asignacij, ki bo 
omogočilo večjo prožnost, hkrati pa izločilo žarišča nelikvidnosti in postopoma 
privedlo do normalizacije plačilnega prometa ter do uskladitve zamudne 
obrestne mere gospodarskih organizacij z obrestno mero, ki jo- ob obstoječih 
predpisih lahko uporabljajo poslovne banke. 

4. Eden cd osnovnih problemov, ki se v našem gospodarskem razvoju 
vse bolj zaostruje, je zaostajanje modernizacije in rekonstrukcije gospodarstva 
ter odsotnost ukrepov, ki podpirajo takšno razvojno politiko. Gospodarske orga- 
nizacije le v manjšem številu in počasi pristopajo k izdelavi kompleksnejših 
razvojnih programov, ki bi temeljili na sodobni organizaciji dela ter na moder- 
nizaciji tehnologije in opreme. Poleg tega pa tudi ne podvzemajo zadostnih 
ukrepov za zagotovitev potrebnih sredstev za financiranje že sprejetih ali pred- 
videnih programov razvoja. Tako so v letošnjem prvem polletju ob občutnem 
povečanju osebnih dohodkov, zmanjšale del dohodka za sklade, večina gospo- 
darskih organizacij pa ni izkoristila možnosti za povečanje amortizacije čez 
predpisano, minimalno stopnjo. Hkrati s tem je značilna tudi zaprtost gospodar- 
skih organizacij v lastne okvire, ki se kaže zlasti v tem, da le počasi pristopajo 
k poslovnemu sodelovanju, koordinirani izdelavi razvojnih programov ter k 
raznim oblikam združevanja sredstev za financiranje razširjene reprodukcije. 
Zaostajanje modernizacije bo' nujno povzročalo vse večje težave gospodarskim 
organizacijam pri nastopanju na notranjem in zunanjem trgu ter bo vse bolj 
zmanjševalo njihovo rentabilnost. Zato bi morale bistveno spremeniti odnos 
do tega vprašanja in do vseh ukrepov, ki so s tem povezani ter odtočno pristo- 
piti k izdelavi razvojnih programov in k ukrepanju za njihovo financiranje 
ter pri tem upoštevati vse oblike medsebojnega sodelovanja. 

Za hitrejši pristop k modernizaciji gospodarstva je treba v republiki pospe- 
šiti proučevanje razvojnih perspektiv gospodarskih panog ter izdelavo progra- 
mov modernizacije gospodarskih organizacij; podvzemati ukrepe za večjo po- 
slovno sodelovanje in integracijo delovnih organizacij; pospeševati združevanje 
sredstev za izvajanje programov modernizacije. 

Pri zveznih organih pa se je treba zavzemati za zagotovitev zmanjšanja 
udeležbe federacije v delitvi družbenega proizvoda v skladu z načeli gospo- 
darske reforme, zlasti za zmanjšanje stopnje obresti od poslovnega sklada; 
za ukrepe, s katerimi se bo stimulirala uporaba sredstev za modernizacijo 
proizvodnje; za nadaljnjo uveljavljanje in uporabo sredstev skupnih rezerv 
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gospodarskih organizacij; za financiranje programov sanacije na podlagi moder- 
nizacije proizvodnje in tesnejšega poslovnega sodelovanja; za proučitev mož- 
nosti, da si gospodarske organizacije zagotovijo sredstva z javnim razpisom 
posojil med člani kolektiva in poslovnimi partnerji ter za povečanje deleža 
pristojbin v ceni bencina za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest. 

5. Gibanja v letošnjem letu kažejo, da so boljše proizvodne rezultate do- 
segla zlasti tista podjetja, kii so uspela občutno povečati izvoz, Večji izvoz 
pa je zlasti ob stabilnejšem domačem tržišču in ob potrošnji, ki je usklajena 
s proizvodnjo, eden cd osnovnih činiteljev, ki lahko prispeva k oživljanju pro- 
izvodnje. Takšna usmerjenost razvoja bi se morala še naprej nadaljevati in 
bi se morale v tak proces vključiti tudi tiste gospodarske organizacije, ki so 
se doslej uveljavljale pretežno na domačem tržišču. Za nadaljnji uspešni razvoj 
mednarodne menjave bo potrebno podvzemati vse tiste ukrepe, ki lahko pri- 
spevajo k razvoju na tem področju kot je: intenzivnejše proučevanje zunanjega 
tržišča, enotnejše nastopanje na teh tržiščih ter širše uveljavljanje kooperacije 
z inozemskimi proizvajalci. Pri zveznih organih se je treba zavzemati za pro- 
učitev ekonomskih pogojev, pod katerimi poslujejo naše gospodarske organi- 
zacije v primerjavi z inozemskimi podjetji, za izpopolnitev zunanjetrgovinskega, 
carinskega in deviznega režima v smislu večje prožnosti pri prilagajanju pogo- 
jem na inozemskih tržiščih zaradi pospeševanja domače proizvodnje in eko- 
nomsko upravičene menjave z inozemstvom; za večjo stimulacijo izvoza na 
konvertibilno področje z ukrepi za kreditiranje izvoza in pripravo oziroma 
proizvodnjo' za izvoz; za uskladitev izvoza in uvoza na klirinškem področju; 
za večjo razčlenitev carinske tarife in za modernizacijo carinskega postopka; 
za sodelovanje proizvajalcev pri pripravah mednarodnih blagovnih sporazumov 
in pri sestavi blagovnih list. 

6. Osebni dohodki so se v letošnjem letu večali znatno hitreje, kakor pa 
proizvodnja in produktivnost, kar kaže, da delovne organizacije niso- upoštevale 
skupščinskih stališč o skladnosti gibanja osebnih dohodkov z gibanji pro- 
duktivnosti, kar je bilo še posebej poudarjeno v resoluciji o izvajanju go- 
spodarske politike v letu 1967. Takšna razmerja v delitvi so v nasprotju 
z načelom delitve po delu in so se zato zmanjšala tudi sredstva za financiranje 
razvoja. To hkrati kaže, da sistemi delitve v delovnih organizacijah niso urejeni 
oziroma, da sprejetih pravilnikov niso v celoti upoštevali. Delovne organizacije 
bi morale zato še v letošnjem letu uskladiti gibanje osebnih dohodkov z 
doseženim poslovnim uspehom, obenem pa bi morale izpopolniti tudi sisteme 
notranje delitve ter jih prilagoditi pogojem za pridobivanje dohodka — tako 
sprejeta merila pa pri delitvi tudi dosledno spoštovati. Zaradi neskladnosti v 
delitvi, ki so se uveljavile, je potrebno podrobneje analizirati vzroke, zaradi 
katerih je prišlo* do takšnih gibanj osebnih dohodkov in manjšega izločanja 
za sklade, pospešiti akcijo, da se sklenejo za naše razmere ustrezni družbeni 
dogovori za usklajevanje in za družbeni nadzor nad gibanjem osebnih dohod- 
kov in politiko notranje delitve. Pri zveznih organih pa je treba doseči dopol- 
nitev predpisov, ki bi omogočili republikam sklepati pravno učinkovite družbene 
sporazume o gibanju osebnih dohodkov. 

7. Prizadevanja za učinkovitejše gospodarjenje so zaostrila tudi probleme 
zaposlovanja in problem vključevanja strokovnega kadra ter večje uveljavljanje 
raziskovalnega dela v proizvodnji. V Sloveniji se problem zaposlovanja zaostruje 
predvsem pri mladini, za katero ni vedno pogojev za pridobivanje delovnih 
mest, ali pa za priuoevanje. Ta odnos do priučevanja in vključevanja mladine 
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bo imel za posledico pomanjkanje kvalificiranih delavcev v -prihodnjih letih 
ter bi zato delovne organizacije morale načrtne je in z vidika perspektivnega 
razvoja skrbeti za usposabljanje delavcev. Posebno važno je vključevanje mla- 
dine v razvoj storitvenih dejavnosti, kjer kapacitete ne ustrezajo potrebam in 
je le na osnovi poučevanja novih delavcev mogoče doseči ustrezno izboljšanje 
obsega in kvaliteto storitev. 

Četudi se stalno poudarja potreba po širšem vključevanju strokovnega 
kadra v delovne organizacije, pa še vedno ni prišlo do izboljšanja kadrovske 
strukture. Prav tako so nerazumljiva tudi stališča posameznih gospodarskih 
organizacij, ki se še vedno odtegujejo plačevanju prispevkov za financiranje 
strokovnega šolstva in s tem otežkocajo redno delo pri vzgoji mladine. Od 
ustreznejše strukture strokovnega kadra bo v ostrejših pogojih delovanja trga 
vse bolj odvisna tudi perspektiva razvoja posamezne delovne organizacije. Zato 
je neobhodno takoj uveljaviti takšno kadrovsko politiko1, ki bo omogočila dejan- 
sko in korenitejšo spremembo v strukturi strokovnega kadra. K temu naj bi 
prispevala tudi reelekcija vodilnega kadra v prihodnjem letu. 

Vzporedno s tem bo potrebno spremeniti v delovnih organizacijah tudi 
odnos do raziskovalnega dela, ki mora postati zlasti v pogojih gospodarske 
strukture naše republike osnovno- izhodišče razvoja. Poleg ukrepov delovnih 
organizacij za izboljšanje stanja na tem področju bo- potrebno še ukrepati in 
se zavzemati za izboljšanje strokovne usposobljenosti vodilnih kadrov in za 
vključevanje mladih strokovnih kadrov v proizvodnjo. Proučiti sistem eviden- 
tiranja nezaposlenih, ki. sedaj ne omogoča pregleda nad dejanskim stanjem 
tako glede obsega, kot glede socialne strukture brezposelnih in vloge službe 
zaposlovanja pri zaposlovanju delavcev. Proučiti strukturo šolstva glede na 
dejanske potrebe gospodarstva in hiperprodukcije posameznih strokovnih 
kadrov ter strukturo šolstva ustrezno prilagoditi stvarnim potrebam. Proučiti 
in sprejeti ukrepe za izboljšanje pogojev za odpiranje učnih mest, zlasti ter- 
ciarnih dejavnosti, predvsem v gostinstvu, turizmu in obrti, tako- v družbenem 
kot v zasebnem sektorju. Pri zveznih organih pa se bo potrebno zavzeti za 
proučitev možnosti znižanja prispevkov od osebnega dohodka za začetnike- 
pripravnike, za dopolnitev temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
zaposlovanja tudi v tem smislu, da bodo formulirani osnovni kriteriji za opre- 
delitev nezaposlenosti in nezaposlenih oseb. Za spremembe določil zakona o 
delovnih razmerjih, ki sedaj omejujejo pravico samoupravnih organov pri 
urejanju medsebojnih delovnih razmerij. 

8. Ob odnosih, ki nastajajo med družbenim in zasebnim sektorjem, ima 
poseben pomen proučevanje davčne politike, ki še ne predstavlja aktivnega 
činitelja ekonomske politike. Ker je prišlo po reformi do pozitivnih teženj 
državljanov v smeri večjega vlaganja dohodka v produktivne namene, bo nujno 
davčno politiko tudi v tej smeri aktivirati. Davčna politika bo morala zago- 
toviti enakopravne pogoje za razvoj obeh dejavnosti, omogočiti učinkovitejšo 
družbeno kontrolo in preprečevati špekulacijo, s tem pa vključiti tudi indivi- 
dualnega proizvajalca v ustreznejše opredeljevanje njegovih obveznosti do 
skupnih potreb za razvoj komunalnih in drugih družbenih služb, ki jih tudi sam 
potrebuje in tudi koristi. Zato bo- potrebno proučiti utemeljenost obstoječe 
davčne politike, ter ugotoviti, kak-o je obremenjen z družbenimi -dajatvami 
dohodek zasebnega sektorja. Proučiti skladnost obstoječe davčne politike s 
pospeševanjem razvoja na posameznih področjih gospodarske dejavnosti in s 
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smernicami za odpiranje delovnih mest v terciarnih dejavnostih, ter za usmer- 
janjem sredstev zasebnikov v naložbe za razvoj teh dejavnosti. 

9. Uspešno izvajanje gospodarske in družbene reforme zahteva upoštevanje 
posebnosti posameznih republik na vseh področjih družbenega življenja. S tem 
stopa sama po sebi v ospredje odgovornost republik za formiranje in izvajanje 
ustrezne politike na posameznih področjih gospodarstva in družbenih služb. 
Za izvrševanje takšnih načel kot tudi za izvrševanje ciljev gospodarske reforme 
se kažejo kot nesprejemljiva poprečja, na podlagi katerih prihaja do odločitev 
v merilu zveze. Pri obravnavanju nadaljnjega razvoja gospodarskega sistema 
z zvezo1, v smislu prenašanja pristojnosti na republike, bo> zato treba uveljav- 
ljati večjo samostojnost republik. Iz navedenih ugotovitev pa izhaja, da je 
treba takoj prenesti pristojnosti: pri določanju stopenj prispevkov od oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja občanov, pri maloprodajnem davku na 
promet proizvodov, pri davčni politiki in družbenem dogovarjanju glede višine 
osebnih dohodkov. 

Na podlagi teh ugotovitev in spričo nalog, ki iz tega izvirajo, predlagamo 
skupščini sklep: 

Skupščina Socialistične republike Slovenije, izvršni svet Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije in republiški upravni organi bodo ob sodelovanju 
z gospodarsko zbornico Socialistične republike Slovenije, republiškim svetom 
zveze sindikatov za Slovenijo' in drugimi organizacijami podrobneje konkretizi- 
rali izvedbo teh ugotovitev in nalog glede na roke, izvršitve in nosilce, ter 
bodo poskrbeli, da se takoj pristopi k njihovemu izvajanju. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. S tem smo izčrpali pro- 
gram, ki smo ga imeli za skupno sejo in bomo prešli na ločene seje obeh 
zborov. Naj še v tem sestavu ponovim to, kar sem rekel v republiškem zboru, 
da so tisti, ki so bili vabljeni na obravnavo gospodarskega zbora, to se pravi 
ekonomska fakulteta, ekonomski inštitut in gospodarska zbornica, vabljeni, 
da se kolikor žele, lahko udeleže tudi obravnave v republiškem zboru. 

S tem končujem prvi del skupne seje republiškega in gospodarskega zbora. 
V sporazumu s tovarišem Goslarjem določam nadaljevanje seie republiškega 
zbora oziroma gospodarskega zbora za takoj, to se pravi konkretno za 11.20. 
Hvala lepa. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.18 in se je nadaljevala ločeno ob 11.23.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo obravnavanje 3. točke 
dnevnega reda seje republiškega zbora. 

Za sedaj imam prijavljenega tovariša Ivana Krefta in tovarišico Marijo 
Ivkovič. Prosim tovariše in tovarišice, ki žele diskutirati, da oddajo svoje 
prijave, ter nam s tem olajšajo razporeditev govornikov. 

Prosim tovariša Ivana Krefta, da kot prvo prijavljeni govornik vzame 
besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Čeprav se strinjam s 
poročilom osmih skupščinskih odborov in komisije za družbeno nadzorstvo 
Skupščine SR Slovenije o analizi gospodarskih gibanj v obdobju januar—junij 
1967, se bom pri svojih uvodnih izvajanjih naslonil predvsem na poročilo komi- 
sije za družbeno nadzorstvo. To poročilo je sicer kratko, vendar dopolnjuje 
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gradivo sekretariata za gospodarstvo in zavoda SR Slovenije za planiranje, ki 
je predmet današnje razprave. Ustrezni del v omenjenem poročilu komisije 
se glasi: 

»•Po uvedbi reforme je bil izvršen izrazit premik v delitvi neto proizvoda 
v korist materialne osnove delovnih organizacij. Dejanska delitev neto pro- 
izvoda letos pa kaže, da so bile tendence v delitvi neto proizvoda prav obratne, 
kot pa so bile z reformo proklamirane, in sicer: delež gospodarskih organizacij 
je znašal v prvem polletju lani 64 °/o, v prvem polletju letos 61°/», razlika je 
3'%; delež skupnosti je znašal v prvem polletju lani 36%, v prvem polletju 
letos pa 39 %, torej zopet 3 % razlika. Indeks povečanja sredstev gospodarskih 
organizacij znaša 103, sredstev skupnosti pa 113.« Kljub temu je komisija 
napravila pravilen zaključek in je v pismenem poročilu zapisala: »Delež skup- 
nosti se je povečal letos zaradi povečanja vseh izdatkov (davkov in obresti) v 
korist družbenim skupnostim, ki so naraščali relativno hitreje kot neto pro- 
izvod. 

Povečanje andministrativne koncentracije sredstev pomeni ponovno ome- 
jevanje materialne osnove samoupravljanja in obenem zmanjševanje pravic 
kolektivov do samostojnega odločanja glede potreb modernizacije in tehničnega 
napredka proizvodnje. 

V povečanju deleža skupnosti se namreč tudi kažejo tendence prelivanja 
sredstev v smeri federacije: močneje so> se povečali izdatki za zvezni prometni 
davek (za 30'%) in za obresti od poslovnega sklada (za 28 %), manj pa so 
naraščali izdatki v korist občin in republike (povečanje občinskega in repu- 
bliškega prometnega davka znaša 20 %). 

V gradivu, o katerem razpravljamo, so podobne ugotovitve na strani 27 
spodaj in 28 zgoraj, kjer beremo-: »Razmerje med delitvijo sredstev pO' nosilcih 
v I. polletju 1967 v primerjavi s I. polletjem 1966 so precej spremenjena, kar 
je razvidno iz naslednje primerjave udeležbe posameznih koristnikov: tabela na 
strani 27 spodaj in na strani 28 zgoraj. Skupaj družbeni proizvod: 100 % lani prvo 
polletje in 100 % letos prvo polletje; federacija: lani prvo polletje 10,6 %>, letos 
prvo polletje 13,3 °/o; družbeno-politične skupnosti: lani prvo polletje 6,4 %, 
letos prvo polletje 6,1 °/o; gospodarske organizacije: lani prvo polletje 67,5 %, 
letos prvo polletje 65,2%; socialno zavarovanje: lani prvo polletje 10%, letos 
prvo polletje 9,8 %; DOZ, banke, prispevek za Skopje: lani prvo polletje 4,5%, 
letos prvo polletje 5,6 %.« Razlaga teh sprememb po omenjenem uradnem 
gradivu je naslednja: 

»V premikih sredstev po nosilcih se odražajo spremembe, ki so bile v 
instrumentih delitve izvedene ob začetku letošnjega leta.« Torej leto in pol po 
reformi. »Tedaj je bila namreč spremenjena delitev dodatnega prometnega 
davka v korist federacije in znižana stopnja prispevka za socialno zavarovanje 
ob sočasnem povečanju zvezne stopnje iz osebnega dohodka. 

Poleg ponovnega povečanja deleža federacije v strukturi družbenega pro- 
izvoda gospodarstva se letos občutno povečuje tudi delež ostalih koristnikov, 
predvsem zavarovalnic in bank. S takimi spremembami se postopoma zmanj- 
šujejo pozitivni premiki, ki so bili v korist gospodarstva uveljavljeni z ukrepi 
reforme. Prav tako se je tudi znižal delež republike in občin, s čimer se 
zmanjšujejo njihove možnosti za intervencije na področju razvoja družbenih 
služb in gospodarstva.« 

Tako sta tudi republiški sekretariat za gospodarstvo in zavod SR Slovenije 
za planiranje kot avtorja poročila o razvoju gospodarstva v obdobju januar— 



78 Republiški zbor 

julij 1967, dovolj jasno ugotovile, da poldrugo leto po začetku reforme nismo 
upoštevali njenih objektivnih meril, temveč spremenjena subjektivna merila, 
ki so prinesla federaciji v prvih petih mesecih 50 milijard starih dinarjev 
presežka v letošnjem proračunu. Lani se je samo iz Slovenije steklo v zvezni 
proračun 137 milijard starih dinarjev, letos v prvem polletju pa že 84,8 mili- 
jarde starih dinarjev ali do konca leta po predvidevanjih 169,6 milijarde starih 
dinarjev, torej kar za 32 milijard starih dinarjev več. Taka porazdelitev ni v 
skladu z reformo in tudi ne z družbenim planom. 

Kar zadeva udeležbo gospodarskih organizacij v delitvi družbenega pro- 
izvoda, je ugotovljeno, da so razlike v gibanjih take, da so se sredstva, ki 
ostanejo gospodarskim organizacijam, resda povečala, ne pa tudi udeležba v 
delitvi. Sredstva gospodarskih organizacij so namreč narastla le za 2,4 mili- 
jarde starih dinarjev, sredstva skupnosti pa so se povečala za 32,2 milijarde sta- 
rih dinarjev. Prav posebno močno' so se povečali prometni davki; zvezni za 
33 % — to je drugačen podatek, kakor ga imamo v gradivu, o katerem razprav- 
ljamo, tam je 30 '°/a — republiški in občinski pa za 20%. 

Visoke obremenitve predstavljajo tudi obresti od poslovnega sklada. Ker 
je bila revalorizirana vrednost osnovnih sredstev, znaša kljub nižji obrestni 
meri dvig obremenitve 28°/». Močno' so se v tem času povečale tudi zavarovalne 
premije, približno za 30 '%, obresti cd kreditov pa so narasle za 17 °/o. 

Kljub omenjenim dodatnim obremenitvam sta narasla v Sloveniji celotni 
dohodek in neto proizvod močneje, kot na ostalem območju Jugoslavije. Doho- 
dek za razdelitev se je v Sloveniji povečal v primerjavi z lanskim za 3%, v 
Jugoslaviji pa je obtičal na lanski višini. Na lanski ravni v Jugoslaviji je stag- 
nirala tudi industrijska proizvodnja, medtem ko« se je v Sloveniji povečala za 
4%. Napredek je bil dosežen tudi v trgovini, medtem ko je povečanje dohodka 
v gostinstvu v Sloveniji pod jugoslovansko' stopnjo rasti. Zaradi večjega dviga 
proizvodnje v Sloveniji so zaloge proizvodov narasle pri nas bolj kot v Jugosla- 
viji; zaloge trgovskega blaga in nedokončane proizvodnje pa so se bolj povečale 
v drugih republikah. Tudi pri medsebojnem dolgovanju smo na boljšem, in 
sicer v razmerju 76 : 79. 

Pri nespremenjeni višini dohodka od lani na letos na območju Jugoslavije 
in pri neopravičeno naraslih osebnih dohodkih, pa se ni znižal močno le ostanek 
dohodka, temveč je narasla tudi izguba gospodarskih organizacij, ki je dosegla 
v Jugoslaviji trojno višino lanskega prvega polletja. Udeležba gospodarstva v 
Sloveniji se je pri takem stanju rezultatov vse Jugoslavije vidno izboljšala. 
Ob 14,5 % udeležbi delovne sile ter razpoložljivih sredstev je slovensko gospo- 
diarstvo 'Ustvarilo 18,3% celotnega dohodka, to je za 1,2 °/o več kot lansko 
leto; neto produkta pa za 18,4 ""/o, to. je za 1,5% več kot lani: dohodka za raz- 
delitev 18,9% ali za 1,7% več kot lani; ostanka dohodka za 20,8% ali za 
3,2 % več kot lani. Uspeh Slovenije je očiten. Tudi pri končnem rezultatu po- 
slovanja, to je pri ostanku dohodka oziroma pri čistem dohodku, ki je name- 
njen skladom. S sorazmerno manjšimi sredstvi dosega Slovenija ugodnejše 
rezultate od povprečja v državi. 

Slovenija je v letošnjem letu tudi po stopnji povečanja celotnega dohcdka 
prekosila druge republike. Čeprav je izguba gospodarskih organizacij narasla 
tudi v Sloveniji, je njen delež v skupni izgubi manjši kot lani in znaša le 4,9 % 
skupne izguba v 'državi. V stopnji povečanja celotnega dohodka se je Sloveniji 
najbolj približala Hrvatska z dvigom za 10 %. Na zadnjem mestu pa je Črna 
gora z nominalno naraslim celotnim dohodkom, za 1 %. Slovenija je s svojimi 
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18,3 <Vo celotnega dohodka dvignila povprečje vse Jugoslavije v letošnjem prvem 
polletju za 1 %, 

Tudi neto produkt ni narasel v nobeni republiki v taki meri kot v Slo- 
veniji. Bosna in Hercegovina ter Crna gora ga nista ustvarili niti toliko kot 
lani v prvem polletju. 

V Jugoslaviji se je povečala produktivnost dela za 5%, v Sloveniji pa 
za 8'%>. 

Podatki, ki jih bom navedel, Ibodo potrdili, da so dosegli boljše rezultate 
proizvajalci z razvitejšim samoupravljanjem in z doslednejšo delitvijo po delu. 
V letošnjem prvem polletnem obdobju je bilo na delavca ustvarjenih v Slove- 
niji povprečno 1 260 000 starih dinarjev neto produkta. Na področju Jugoslavije 
pa le 995 000 starih dinarjev ali za 21 %> manj. Ce pa Slovenijo izvzamemo iz 
podatkov za Jugoslavijo in naprej neposredno primerjamo z drugimi republi- 
kami, je ustvaril vsak delavec v Sloveniji do 316 000 ali za 25 %> več neto 
produkta. Neto produkt je bil letos v Sloveniji za 19 %> večji kot na Hrvatskem, 
za 32 <>/o večji kot v Srbiji, za 52 ®/o kot v Bosni in Hercegovini in za 50 %> večji 
kot v Črni gori in za 72 °/0 večji kot v Makedoniji. 

Ce neto produkt primerjamo s poprečno razpoložljivimi obratnimi sredstvi, 
dobimo naslednje rezultate. V naši republiki je znašal neto produkt v prvem 
polletju 19,3 °/o vloženih sredstev. Zaradi revalorizacije je padel v Sloveniji 
delež za 1/4 v primerjavi pred revalorizacijo v lanskem prvem polletju. V Jugo- 
slaviji pa je dosegel v istem obdobju 15,4 0/» vloženih sredstev ali za 3,9% 
manj kot v Sloveniji. Vse republike torej precej zaostajajo za rentabilnostjo 
slovenskega gospodarstva. Ce medsebojno primerjamo višino neto proizvoda 
na enoto vloženih sredstev, ima Slovenija pred Srbijo prednost za 22%, pred 
Hrvaško za 15, pred BiH za 57 °/o, pred Makedonijo za 66 °/o in pred Črno goro 
za 172'»/o. 

Poslovni stroški so se povečali povsod. Povečali so se posebej tisti, na 
katere gospodarske organizacije nimajo posebnega vpliva. To so prometni davki, 
obresti od kredita, obresti od poslovnega sklada in tako dalje. Tudi tukaj so 
razlike med Slovenijo v primerjavi s področjem Jugoslavije. Obračunani zvezni 
prometni davek se je v Sloveniji povečal za 33 o/o, na ostalem področju pa le 
24 °/o, pri republiških in občinskih prometnih davkih, ponavljam, znaša dvig 
v Sloveniji 20 o/o druged pa le 10 %>. 

Če bi povsod nagrajevali po vloženem delu, se v letošnjem letu ne bi mogle 
pojaviti tolikšne izgube. Tudi višina izgub je narasla v Sloveniji veliko manj 
kot v drugih republikah, saj je letos v Jugoslaviji trikrat večja kot v prvem 
polletju lani. Pri 18 % udeležbi Slovenije v neto proizvodu Jugoslavije in 18,9 °/o 
udeležbi v dohodku za razdelitev znaša njen. delež v skupni izgubi le 4,9 %>, 
kakor sem že omenil. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Najbrž ste že sami ugotovili, da se ne skla- 
dajo. nekateri podatki, ki smo jih slišali na sejah odborov in komisij s podatki, 
ki sem jih tukaj navedel. Ugotovitve v odgovoru na poslanska vprašanja se 
ujemajo s pravkar navedenimi, ker izhajajo iz istih izhodišč to je samouprav- 
ljanja in delitve po delu. Zaradi neupoštevanja teh načel, terej bolj iz subjek- 
tivnih kot objektivnih razlogov, ni bila do kraja speljana prva reforma, če se 
nismo dovolj potrudili uresničiti prve reforme v letu 1962 in 1963, vztrajajmo 
pri uresničitvi sedanje, saj smo dosegli že uspehe, ki jih ne moremo in ne 
smemo zanikati. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Prosim, besedo ima tovari- 
šica Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Osebno sem ob sprejemanju proračuna za leto 1967 pokazala precejšnjo nagnje- 
nost k pesimizmu. Sedaj pa lahko ugotavljam na osnovi predloženega gradiva, 
da proračunski dohodki normalno potekajo oziroma celo nad pričakovanjem, 
zlasti, če upoštevamo dotok sredstev v zvezni in republiški proračun ter prora- 
čune nekaterih občin. 

Temu z drugo besedo najrajši rečemo-, da so bila previdevanja realna. 
Hkrati s tem pa ugotavljamo1, da se osebni dohodki niso povečevali skladno z 
naraščanjem produktivnosti dela. Resolucija o izvajanju gospodarske politike 
sicer razločno zadolžuje republiko in občinske skupščine glede spremljanja teh 
tokov. Toda v teh burnih mesecih je verjetno vsem koristnikom proračuna 
šlo v dobro, če so se osebni dohodki povečevali, ker so se s tem povečevala 
sredstva, ki so dotekala iz tega naslova v proračune. To je sicer kratkovidno, 
vendar je bilo trenutno dobrodošlo. Ne bi mogla trditi, da je obstajal vpliv 
na to, da se povečujejo osebni dohodki, čeprav bi se lahko tudi kaj takega 
zgodilo. V naraščanju osebnih dohodkov ie letos sicer prišla do izraza večja 
usmerjenost, vendar je bilo naraščanje kljub temu hitrejše cd povečanja pro- 
duktivnosti dela in je šlo zato na škodo- akumulacije. Pri delitvenih razmerjih, 
ki so se uveljavila neutemeljeno, pri čemer se v gradivu omenja med drugim 
tudi elektrogospodarstvo', se sprašujem, kako čista je vest samoupravnih orga- 
nov teh podjetij po vsem tem, ko celotno gospodarstvo prispeva sredstva za 
gradnjo novih energetskih objektov. Ker pa smo o podobnem pojavu v pre- 
teklosti tukaj nekaj že slišali, pa se mi vzbuja pomislek, kako se je izvajalo 
določilo' prvega odstavka resolucije na šesti strani. 

Da se povrnem k dotoku sredstev v proračune. Prav zadnji čas se je o tem 
dosti govorilo in tudi pisalo. Mnenja glede presežkov so različna. Prav tako 
pestri so tudi predlogi, kako naj se presežke porabi. Nikakor ne bi smeli po- 
zabiti, da izvirajo presežki iz akumulacije našega gospodarstva in bi zato 
morala biti njihova poraba usmerjena tudi za te namene. V prihodnje pa bi 
morali ponovno analizirati stopnje prispevka od osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja in težiti, da se uporabijo v korist tistih činitelj ev, ki so v porazdelitvi 
obveznosti prevzeli in izvajajo največji del nalog. Izrečeno bi kazalo vsaj delno 
primerjati z ugotovitvami gradiva na 25. strani, kjer se omenja znižanje vlaganj 
v kulturno in socialno dejavnost ter porast vlaganj v družbene in državne 
službe. Zal, gradivo ne razčlenjuje, kolikšna so bila vlaganja v družbene in ko- 
likšna v državne službe, kar me morda tudi zavaja k pomislekom. 

Na zahtevo gospodarstvenikov iz delovnih organizacij občine Domžale sem 
dolžan posredovati še mnenja, da v tem obdobju obstoja še nekaj zaviralnih 
činiteljev v našem razvoju. Nedvomno je naš novi devizni in carinski sistem 
olajšal oskrbo podjetij z reprodukcijskim materialom; kar pa ne pomeni da 
v nespremenjeni obliki lahko še naprej pozitivno vpliva. Instrumenti teh siste- 
mov bi lahko v veliko večji meri stimulirali izvoz in pri tem ne v toliki meri 
bremenili stroške. V težnji po uveljavitvi na inozemskih tržiščih izvažamo ne 
samo blago, pač pa tudi del naših proizvodnih skladov, samo da se prodre na 
tržišče. Neenak položaj v primerjavi z inozemskimi proizvajalci je zlasti izrazit 
pri nekaterih artiklih, kjer zaradi naše carinske stopnje znaša razlika od 6 
do 35 l0/o. Visoka carinska zaščita je tudi za nekatere artikle, ki jih pri nas 
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proizvajamo v zelo majhni količini. Inozemski izvozniki pa so poleg ugodnosti, 
ki jim jih nudi njihova lastna država, stimulirani še z nizko carinsko stopnjo 
pri nas. To pa v bistvu pomeni bogatenje bogatega in siromašenje siromašnega. 
Zato pozdravljam prizadevanja cdbora za družbeni plan, finance in proračun 
našega zbora in pristojnega cdbora gospodarskega zbora, kakor tudi republi- 
škega sekretariata za gospodarstvo po uveljavitvi bolj učinkovitega deviznega 
režima in ukrepov za pospeševanje izvoza. Prav tako pa pozdravljam tudi pri- 
zadevanja za podrobnejšo diferenciacijo carinskih stopenj in uporabo carin kot 
ekonomskega in ne izključno fiskalnega faktorja. 

Ni slučaj, da se je izvoz usmeril v precejšnjem delu na Vzhod, prav tako 
pa tudi ne, da imamo močan uvoz z Zahoda. To pa se mi, oprostite, zdi, kot 
da hočemo imeti srce na Vzhodu, žep pa na Zahodu. 

Se o vprašanju medsebojne zadolženosti in prelivanja sredstev od uspešnih 
na manj uspešna podjetja, ali kakor jih z drugo besedo imenujemo tudi »še 
neprilagojena«. Mislim, da smo se v tem obdobju temeljito srečali z zaostritvijo 
odnosov: kupec — dobavitelj. Posledica tega so večji stroški oziroma veliki 
stroški vnovčenja proizvodnje, kar pomeni močan odliv sredstev. Hitro uve- 
ljavljanje kreditnih restrikcij je zateklo gospodarske organizacije tako rekoč 
nepripravljene. Razen tega je pomembna okoliščina, da restikcijski ukrepi za- 
devajo vse delovne organizacije skoraj linearno. To pomeni, v enaki meri tiste, 
ki imajo daljši ciklus proizvo'dnje, kot tiste, ki imajo krajši ciklus. Zaradi tega 
je jasno, da bo treba v bodoče uveljaviti pri tem več selektivnosti. Kot eno od 
izhodišč za rešitev nastalega položaja, vendar nepopolna, bi bila uvedba menice 
kot plačilnega sredstva. To bi vsekakor pojačilo plačilno disciplino, hkrati pa 
bi se s tem izvajala selekcija. Uvajanje menice bi dejansko predstavljalo v 
določeni obliki obrambo gospodarstva nasproti administrativnemu jemanju de- 
narja iz obtoka. Tudi taka mnenja pristojnih odborov moram pozdraviti. 

Zaključujem z ugotovitvijo, kakršno sem na tem mestu že dala v prete- 
klosti, da bo moč premostiti vse težave, če se izpopolni gospodarski sistem na 
prej navedenih področjih in če se izboljša struktura predvsem vodilnega kadra. 

Dejstev o tem ne nameravam ponavljati, saj so znana. Lahko le povezujem 
vse, v preteklosti izrečeno, s sedanjimi ugotovitvami, da je bil dosežen pozi- 
tivni premik le za 1 °/o. Resolucija o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 
pa zavezuje republiške organe, da si bodo skupno, z gospodarsko zbornico SRS 
in strokovnimi organizacijami prizadevali za hitrejše izboljšanje izobrazbene 
strukture. Kakšno je bilo to prizadevanje pa v gradivu ni opisano. Menim pa, 
da se bo o tem treba temeljito pogovoriti, vsekakor še pred novo reelekcijo, 
da ne bi ponovno prevladala sentimentalna gledanja. Dosedanja sentimental- 
nost pri tem vprašanju se jasno odraža v sami produktivnosti dela. Po vsej 
verjetnosti bedo morale delovne organizacije uvideti, da bo treba notranjo za- 
konodajo jasneje opredeliti kot pa je bito to do sedaj. Štiri ali pet besed o 
pogojih za zasedbo delovnega mesta v natečaju, vključno s čudodelnim »ali« so 
porinile obvezno izobrazbo v razpon od fakultete do osnovne šole. Poleg tega 
bi bilo treba zagotoviti, da se pojem ostavke v praksi tudi uporablja in to ne 
šele takrat, ko je negativna bilanca že tu, pač pa že pri zanesljivih znakih, da 
podjetje stagnira. To pa je dejansko že takrat, kadar najeda sklade s preraz- 
delitvijo v korist osebnih dohodkov. Moralo bi priti do. tega, da bo vodilni 
kader imel toliko dostojanstva, da bo v takih primerih, ko ni opravičil zaupanja, 
tudi odstopil. Kljub temu, da se . je že razpravljalo o določilu resolucije, nave- 
denem na peti strani, je moje mnenje in tudi mnenje številnih gospodarstveni - 
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kov, da bi morala biti začrtana vsaj spodnja meja izobrazbe za vodilne kadre, 
ker v primeru bolečih negativnih rezultatov ne bo vsa krivda samo posledica 
gospodarjenja v delovnih organizacijah in samoupravnih telesih, temveč bo v 
določeni meri tudi naša krivda. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim tovariša Rada Pušenjaka, da 
vzame besedo. 

Rado Pušenja k: Tovariši, po podatkih republiškega sekretariata za 
gospodarstvo so se skupni krediti za obratna sredstva gospodarskih organizacij 
zvišali pri slovenski industriji v mesecu juliju tega leta nasproti decembru 1966 
za 3,5 %, v trgovini in gostinstvu pa so se v istem obdobju znižali za 1,6 %. 
2e nekaj let ugotavljamo, da bi morala trgovina prevzemati funkcijo skladišč- 
nika za izdelke industrije ter da bi bilo treba proizvodnjo razbremeniti proble- 
mov blagovnega prometa, seveda kolikor gre za kurantno blago. Zniževanje 
obratnih sredstev trgovini potrjuje, da praksa v kreditni politiki nasprotuje 
našim težnjam. Predlagam, da se zato zadolži izvršni svet, združenje komunal- 
nih bank in splošno gospodarsko banko, da izdelajo analizo glede odobravanja 
kreditov za obratna sredstva ter da bi se v bodoče v sistemu planiranja s kre- 
ditno bilanco zagotovilo izvajanje takšne kreditne politike, da bi lahko trgovina 
uspešneje izvajala dodeljene ji naloge. 

Ob tej priliki bi se dotaknil tfudi politike narodne banke, o kateri razpravlja 
bančni vestnik št. 9. Članek ugotavlja med drugim, da če je v -letu 1965 zna- 
šala raven vezanih kreditov za obratna sredstva nasproti ustvarjenemu dohodku 
v SFRJ 100, tedaj znašajo indeksi po republikah: Crna gora 151, Makedonija 
137, Srbija 105, Bosna in Hercegovina 96, Hrvatska 96 in Slovenija le 78. Po- 
dobno je razmerje med krediti in sredstvi vezanimi v zalogah. Ce je povprečje 
za SFRJ 100, tedaj so indeksi po republikah naslednji: Makedonija 126, Crna 
gora 111, Srbija 112, Hrvatska 99, Bosna in Hercegovina 98 in Slovenija le 87. 
Proizvodnja, ki ima višjo raven zalog, je dobila torej več obratnih sredstev. 

Kljub temu, da znaša indeks industrijske proizvodnje v letošnjem prvem 
polletju le 103,5 in da znaša indeks prometa v trgovini na drobno v istem raz- 
dobje 119,6, so se povečale zaloge izdelkov široke potrošnje v industriji SR 
Slovenije kar za 25,4'%. Razumljivo je, da kupuje trgovina tam, kjer so- pogoji 
nakupa ugodnejša. Ker gre za pomembno* vprašanje slovenskega gospodarstva, 
predlagam, da ugotovi izvršni svet vzroke, zakaj tako veliki zastoj pri prodaji 
artiklov široke potrošnje slovenske industrije, kljub močnemu zvišanju malo- 
prodajnega prometa, ali izdelki slovenske industrije v pogledu cene in kvalitete 
mogoče niso dovolj konkurenčni, oziroma v kakšni meri vpliva na plasma po- 
litika narodne banke, o kateri sem govoril prej in ki je posledica prejšnje 
kreditne politike. Nadalje bi bilo treba ukreniti vse potrebno, da bi se denarna 
sredstva v jugoslovanskem prostoru za razliko cd prejšnjega sistema, kolikor 
je pač to tmoigooe, čimbolj pravilno raizdeljevala. 

Značilno za gospodarjenje v letošnjem prvem polletju v primerjavi z lan- 
skim letom je, da se nadaljuje praksa lanskega leta, to je, da osebni dohcdki 
naraščajo bistveno hitreje kot proizvodnja in produktivnost dela ter da se 
zmanjšuje v celotnem dohodku ostanek dohodka za sklade. Nasproti celotnemu 
dohodku so se neto osebni dohodki zvišali zlasti v obrti, trgovini in gostinstvu, 
prometu in industriji, dočim so se zmanjšali v kmetijstvu, gozdarstvu in stano- 
vanjskoKkomunalnem področju. V lanskem letu je porabilo gospodarstvo Slo- 



49. seja 83 

venije za 4'°/o dvig proizvodnje v primerjavi z letom 1965 dodatnih 91 mili- 
jard S din sredstev za neto' osebne dohodke nasproti 1965. letu; v letošnjem 
prvem polletju pa za 3,6 °/o dvig proizvodnje dodatnih 28 milijard starih dinarjev 
v primerjavi s prvim polletjem 1966. V lanskem letu so se zvišali vnosi v po- 
slovni sklad od 108 milijard starih dinarjev v 1965 na 135 milijard v letu 1966, 
v letošnjem prvem polletju pa se je ostanek dohodka zmanjšal od 120 milijard 
S dinarjev v prvem polletju 1966 na 98 milijard v letošnjem prvem polletju. 

S takim gospodarjenjem v Sloveniji, kot gospod,arsko najbolj razviti repu- 
bliki, po mojem mnenju ne moremo biti zadovoljni. Zaradi tega pozdravljam pri- 
zadevanje izvršnega sveta, da se nagrajevanje v gospodarstvu uskladi z rezultati 
gospodarjenja. Težnje izvršnega sveta je treba odtočno podpreti, saj gre za 
rešitev cenovnih vprašanj. Ker pa gre ne samo za slovenski, temveč jugoslovan- 
ski problem, katerega je treba reševati po enotnejših kriterijih in merilih v vsej 
državi, ne morem razumeti, zakaj zveza toliko časa odlaga s pristopom k reše- 
vanju tega vprašanja, saj povzroča sedanja praksa v delitvi dohodka inflacijske 
težnje, ki prav gotovo niso v skladu s cilji reforme, ter omogoča očitno izko- 
riščanje večine. Menim, da bi bilo treba javno razpravljati o podjetjih, kjer 
delitev dohodka odstopa od načel nagrajevanja po delu. 

Iz naše evidence gibanj osebnih dohodkov lahko le ugotavljamo povprečke 
neto osebnih dohodkov po gospodarskih panogah, kar sicer kaže na razlike med 
posameznimi gospodarskimi panogami, v sedanji situaciji pa je to vsekakor 
veliko premalo^. Kakor vemo iz prakse, je največ reda na področju nagrajeva- 
nja v velikih in večjih podjetjih, kjer je samoupravljanje na dostojni višini; 
največ anarhije pa je v manjših delovnih organizacijah. V majhnih podjetjih, 
kjer nimajo programa razvoja, kjer vodstveni kader po večini ni niti dovolj 
strokovno usposobljen in politično razgledan, in kjer prevladujejo interesi cd 
danes do jutri, je širokogrudnost v delitvi dohodka največja. 

Razumljivo je, da ni moč pričakovati zadovoljivega uspeha glede integra- 
cije pri majhnih gospodarskih organizacijah, dokler ne bodo bolje rešena ka- 
drovska vprašanja in dokler bedo mogli kolektivi dehti več kot jim pripada. 
Ne podcenjujem pa tudi koristnosti primerne kreditne politike. Sedanja praksa v 
nagrajevanju povzroča tudi druge zelo velike težave velikim in solidnim pod- 
jetjem, ki z dohodki pretehtano gospodarijo. 

Velika podjetja, ki proizvajajo blago za široko potrošnjo, so prisiljena dati 
blago trgovskim podjetjem na večmesečni kredit in priznavati še posebne 
super rabate. Namesto da bi trgovska podjetja z industrijskim blagom usmer- 
jala večji del dohodka v poslovne sklade, da bi si ustvarila s tem večja obratna 
sredstva, ga namenijo pretežno' za osebne dohodke. Zaradi tega so celo solidna 
proizvodna podjetja prisiljena uporabljati svoje sklade za obratna sredstva. 

Odlaga se modernizacija in tudi odpiranje mnogih delovnih mest tam, 
kjer je gospodarjenje z dohodkom sicer v redu. Grobo odstopanje od politike 
nagrajevanja zmanjšuje gospodarske sklade, torej ne samo direktro, temveč 
tudi indirektno. Če se vsaj malo poglobimo v osebne dohodke posameznikov 
in česar nam ne more nuditi sistem poprečkov, bomo prav hitro ugotovili, da 
je treba takoj ukrepati. 

Naj navedem nekaj primerov iz ožjega območja. Direktor podjetja z okoli 
100 zaposlenimi brez visokošolske izobrazbe ima mesečno okoli 40 000 S din 
osebnega dohodka, več kot direktor inženir, ki vodi podjetje z nad 5500 zapo- 
slenimi. Inženirji agronomije na solidnih družbenih posestvih imajo, osebnih 
prejemkov celo manj kot nekje šoferji osebnih avtomobilov in približno toliko 

6* 
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kot nekateri vratarji v majhnih industrijskih podjetjih. Razponi osebnih do- 
hodkov čistilk znašajo na tem ožjem območju od 45 000 do 120 000 S din, admi- 
nistratork cd 60 000 do 125 000. Približno enaka razmerja pa veljajo za druga 
delovna mesta. Nemogoča so nadalje razmerja med osebnimi dohodki kmetij- 
skih delavcev in dohodki delavcev v podjetjih, ki jim dobavljajo reprodukcijski 
material in delavci, ki predajajo njihove proizvede. Kdo lahko nadalje opra- 
vičuje npr. poprečje osebnih dohodkov nekega obrtnega podjetja v znesku 
218 000 S din v letošnjem prvem polletju. Upravičeno se tudi postavlja vprašanje, 
kakšno zvezo ima konkretna praksa z načelom nagrajevanja po delu in kdaj bo 
konec bogatenja nekaterih na račun večine. Na drugi strani pa trdimo, da ni 
sredstev za nujne potrebe, pa tudi za odpravo sicer priznanih krivic, npr. na 
področju pokojninskega zavarovanja in za rešitev nekaterih vprašanj borcev. 

Ob tej priliki ne moremo mimo dejstva, da se uporabljajo pred nekaj 
leti decentralizirana sredstva pretežno za osebne dohodke na mesto za ureje- 
vanje drugih številnih nerešenih gospodarskih vprašanj in da žal marsikateri 
delovni organizaciji visok osebni dohodek ni sredstvo za iskanje večjih gospo- 
darskih učinkov ter da prejema do 40 000 S din osebnega dohodka na določenih 
področjih še vedno okrog 40% delavcev v gospodarstvu. 

Menim, da bi bilo prav, da zavod SR Slovenije za planiranje obdela obsežen 
material, ki so ga pripravila podjetja, in ki vsebuje podatke o višini osebnega 
dohodka za vsa delovna mesta v gospodarstvu v lanskem letu. Predlagam, da se 
predložijo' ugotovitve iz tega materiala republiškemu zboru. Ker ne moremo 
dopuščati, da bi se še nadalje zmanjševala akumulacija v gospodarstvu, ki je 
potrebna za modernizacijo proizvodnje oziroma je njen pogoj, brez katere ni 
mogoče računati na odpiranje delovnih mest, in na uveljavitev takšne orga- 
nizacije proizvodnje, kot jo zahteva današnji čas, in da se ne bo povzročalo še 
vnaprej nepotrebnih težav solidnim podjetjem in gospodarskim kadrom ter da 
bo možno kreirati politiko zaposlovanja in odpravljati sedaj že nemogoče raz- 
like, menim, da je skrajni čas, da se uvede kontrola nad osebnim dohodkom. 
Končno, v tej zvezi sem tudi prepričan, da je odprava anomalij na področju 
nagrajevanja in uskladitev osebnih dohodkov z učinki dela in gospodarjenja 
v gospodarstvu in družbenih službah dejanski pogoj, tako za dosego ciljev 
reforme, kakor tudi za nadaljnje razvijanje in utrjevanje samoupravljanja. 

Menim, da je potrebno v Sloveniji kreirati politiko zaposlovanja na osnovi 
naslednjih elementov. 

Brezpogojno je treba uskladiti osebne dohodke s produktivnostjo dela in 
rezultati gospodarjenja. 

Posebej je treba stimulirati gospodarske organizacije za uvedbo dodatnih 
izmen ah pa na splošno- k otvoritvi novih delovnih mest. 

Nadurno delo bi se moralo bistveno zmanjšati, kar bi se lahko doseglo s 
posebnimi obdavčevanji. 

Zaostri naj se progresija stopnje prispevka iz skupnega dohodka občanov, 
dokler ne pride dejansko do izraza nagrajevanje po delu in vzame za osnovo 
družinske dohodke; prispevki pa naj bi se usmerjali v sklad za odpravo brez- 
poselnosti. 

Da bi se zmanjšal pritisk na prosta delovna mesta v gospodarstvu in da 
bi omogočili hitrejši razvoj kmetijstva, bi bilo potrebno zagotoviti v bodoče več 
sredstev republiškemu vodnemu skladu, s čimer bi bolj sistematično lahko 
pristopili k urejevanju vodnega gospodarstva v Sloveniji oziroma k usposab- 
ljanju velikih površin do sedaj poplavljene zemlje. 
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Trditve, da je moč doseči večjo zaposlitev v terciarnih dejavnostih socia- 
lističnega sektorja brez bistvene spremembe sedanjega stanja in zagotovitve 
sredstev, so povsetm nerealne. 

Končno pozdravljam ugotovitev skupine poslancev z željo, da bi čimprej 
prišlo do realizacije predlogov, ki so dani v teh ugotovitvah. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, vi ste v svojem go- 
voru nekolikokrat rekli, da predlagate to in to. Jaz sem si zabeležil tri take 

" predloge. Ne vem, kako želite, da se taki predlogi obravnavajo. Morda bi bilo 
najbolj umestno, če stopite v stik s tovarišem Puharjem, ki je predstavnik 
skupine poslancev, ki so dah predlog za ugotovitve in sklepe, in da vidite ali 
se dajo ti predlogi vključiti v ta dokument, ki ga bomo predvidoma na koncu 
prejeli. Ce ne, potem boste morali razmisliti o tem, kako bi lahko formalno 
sprožili postopek pred našim zborom oziroma pri izvršnem svetu ali pri repu- 
bliški upravi. Ta moja pripomba velja tudi za ostale govornike. 

Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Iz poročila, ki ga sedaj obravnavamo, se da razbrati, da je sedanje obdobje 
realizacije ciljev gospodarske reforme najzahtevnejše obdobje. Strinjam se 
z ugotovitvijo', da smo v realizaciji ciljev, ki jih predstavlja sedanja faza re- 
forme, dosegli rezultate, ki so ohrabrujoči, in da smo potemtakem prišli v 
dokaj zahtevno, nedvomno pa še ne v najzahtevnejše obdobje. Vsa letošnja 
gibanja me namreč dokaj jasno' prepričujejo, da naše priprave na ostala dva dela 
reformnega procesa, to se pravi na modernizacijo in na integracijo, ki sta 
še pred nami, niso' povsem zadovoljive. O tem me ne prepričuje samo dejstvo, 
da je bil proces modernizacije zaradi zamrznjenega dela sredstev, ki se sicer 
lahko uporabijo za investicije, v številnih organizacijah onemogočen, pač pa 
tudi dva fenomena, ki jim bo treba posvetiti posebno pozornost. 

Mislim najprej na amortizacijo, ki s svojo' sicer povečano stopnjo 4,9% še 
vedno daleč zaostaja za poprečno stopnjo, ki je običajna v raznih razvitih de- 
želah. Iluzorno je recimo misliti, da bi se na primer kemična industrija, ki jo 
smatramo za propulzivno panogo, lahko obdržala na poprečni stopnji moderni- 
zacije, če njena amortizacijska stopnja ne bo v določenem, dokaj kratkem času, 
dosegla stopnje 20'%, kot je to običaj v razvitih deželah. Vsekakor je razv©- 
seljivo, da se je stopnja amortizacije v zadnjem obdobju to je v letih 1966—1967 
povečala, vendar kot vidim samo za 0,28 ■%. Vendar pa nam njena rast, ki 
znaša v industriji le 5,06 %, še ne more biti povod, da označimo, da je »v glo- 
balu prišlo do pravilnega vrednotnja osnovnih sredstev«, kar lahko beremo na 
strani 26. 

Drug pereč problem, ki za (modernizacijo ni prav nič spodbuden, je trev 
nutno nerazumljiva delitev dohodka na osebne dohodke in na sklade. Ko smo 
pred leti ugotavljali, da morajo gospodarske organizacije razpolagati vsaj z 60 
in več io/o presežne vrednosti, če želimo', da bodo imele odločujočo vlogo v lastni 
razširjeni reprodukciji, so trdili pesimisti, ki tega za samoupravno družbo po- 
polnoma razumljivega in naravnega procesa niso hoteli ah pa niso mogli razu- 
meti, da je to utopija in da bo praktični rezultat tega procesa viden v tendenci 
zmanjševanja akumulacije na račun osebnih dohodkov. 

Ta proces, ki je popolnoma tuj intencijam naše gospodarske reforme, se 
je ob tihem uradnem soglasju, ki je rezultiralo iz razmišljanja, da mora stopnja 
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osebnega dohodka rasti nekoliko hitreje od stopnje proizvodnosti dela, vse 
hitreje odvijal, dokler ni dosegel današnjega galopa, ki kaže, da cela vrsta 
organizacij ni več sposobna izvajati ne razširjene, pač pa tudi ne enostavne 
reprodukcije, in da torej že marsikdo je svojo substanco. Mislim, da tu ne gre 
kritizirati le gospodarskih organizacij, pač pa tudi tiste odgovorne faktorje, ki 
so omenjeni trend lahko zasledovali, a vse premalo ukrepali, da bi pravočasno 
ta proces zajezili in preventivno zavarovali akumulacijo, ki ni pomembna samo 
za razvoj gospodarskih organizacij, pač pa usodna za nadaljnjo prosperiteto 
celotne naše družbe, ki je konec koncev tudi njena edina prava lastnica. Me- 
nim potemtakem, da je predlog o družbenem dogovoru o kontroli med gibanji 
dohodkov umesten in predlagam dodatno: 

1. njegovo realizacijo je treba postaviti na prvo najnujnejše mesto takojš- 
njega ukrepanja; 

2. vsebina dogovora mora biti razširjena in mora vsebovati elemente, s 
katerimi naj se zavaruje nujna družbena stopnja akumulacije; 

3. proučiti je misel, ah ne bi kazalo premakniti mejo, s katero ločimo 
finančno pozitivne organizacije od negativnih za nekaj pik navzgor. To misel 
utemeljujem z dejstvom, da je ob upoštevanju demografskega prirastka vsaka 
gospodarska organizacija, ki dosega komaj stopnjo enostavne reprodukcije, v 
resnici že v padajoči reprodukciji; 

4. ker je akumulacija usodno važna tudi za razvoj celotne družbe, mora 
nositi dogovor obeležje družbene obveznosti in družbenega prisiljevanja. 

Normalno trdimo, da je carinska politika regulator nakupov v tujini v 
pogojih uveljavljene sprostitve uvoza. Ker v naši praksi carinska tarifa ni dovolj 
razčlenjena, seveda te funkcije ne more v zadovoljivi meri izpolnjevati. Vsa 
podjetja, ki sem jih v zadnjem obdobju v naši občini obiskal, se močno in tudi 
upravičeno pritožujejo in navajajo kopico' popolnoma nevzdržnih elementov. 
Razumljivo je potem, da se na račun carine neprestano, bodisi upravičeno ali 
pa neupravičeno^ pritožujemo in godrnjamo. Izgleda, da je pred nami ponovno 
reorganizacija te, sedaj zelo centralistično urejene službe. Mislim, da njeno 
delovanje ne bo učinkovito, dokler je ne bomo ustrezno decentralizirali in tudi 
stimulirali. S tem v zvezi bi postavil naslednje predloge: 

1. v carinsko politiko je ;treba vnesti dinamične elemente poznavanja 
zunanjega in notranjega trga. V tem primeru se bomo kaj hitro znebili vsega 
tistega, kar ne nosi več obeležja funkcije regulatorja in tudi tistega, kar pospe- 
šuje nerentabilno domačo proizvodnjo; 

2. gospodarska organizacija, prek svojega združenja in gospodarske zbor- 
nice, naj ne bo samo element, ki carinsko politiko pasivno sprejema in se 
nato popolnoma neuspešno in nemočno pritožuje, pač pa tisti faktor, ki skupno 
z drugimi družbenimi elementi direktno sodeluje, kreira in vpliva na to carin- 
sko politiko; in 

3. proučiti je misel, po kateri naj bi carinska služba ne le korakala vštric 
:s pogoji zunanje in domače proizvodnje, pač pa vnaprej pogojevala adekvaten 
položaj naših uvoznikov in izvoznikov s tujimi partnerji. Z drugo besedo, seda- 
njo statističnost bi kazalo* zamenjati z dinamičnostjo. 

Poidpiram misli in elemente, ki bi jih bilo treba uveljaviti, da bi se izognili 
problemu nezaposlenosti, čeprav ta problem relativno ni kritičen, povzroča pa 
težave in negodovanja predvsem med mladino. 

Iz podatkov in ocen, ki jih poročilo navaja, se da sklepati, da je prav pod- 
ročje zaposlenosti in nezaposlenosti v naši gospodarski praksi vsaj do sedaj 
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manj načrtno in bolj stihi jno urejeno1. Tako kot poznamo načrte za dosego 
drugih ekonomskih smotrov, je treba tudi v to področje vnesti elemente plani- 
ranja in urejanja. Znano je recimo, da je klasična ekonomska politika že med 
obdobjem ekonomske prosperitete pripravljala izvedbo manj pomembnih, pred- 
vsem javnih del, jih nato v letih ekonomske stagnacije izvajala ter se tako1 ne 
samo izognila grozeči brezposelnosti, pač pa tudi premostila in ublažila depre- 
sij ske pojave ekonomske stagnacije. Ker tudi v sedanji eri naše ekonomike ne 
moremo trditi, da pojavov ekonomske stagnacije ali občasne recesije ni, bi bilo 
umestno, da bi tudi mi znali vpeljati in organizirati takšne »tampone«, ki bi 
onemogočili prevelike pojave nezaposlenosti, hkrati pa tudi skupno z drugimi 
ekonomskimi instrumenti premagovali pojave stagnacije in depresije. Seveda 
se ne zavzemam samo za izvedbo občasnih tovrstnih del, pač pa za načrtno 
daljnoročno planiranje javnih kompenzacijskih del, ki jih je moč, bodisi razši- 
riti, bodisi skrčiti in omejiti, kakor to pač zahteva ekonomska situacija. To bi 
lahko imenovali neke vrste »pipe-line« sistem raznih javnih in drugih kom- 
penzacijskih del, ki po intenzivnosti sicer lahko variirajo, ne morejo pa po- 
polnoma prenehati. Takšen »pipe-line« sistem, ki bi moral biti sestavni, a 
vendarle rezervni del naših srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev, nedvomno 
dokaj bolj ustreza sodobni ideji o konstantni gospodarski rasti in popolni za- 
poslenosti naše družbe. Praktično vzeto je intenzivnost takšnih kompenzacijskih 
del v neposredni zvezi s stopnjo nezaposlenosti in narašča, ko je stopnja neza- 
poslenosti dovolj velika ter pada, ko je ta v upadanju. Vprašanje denarnih 
sredstev, ki naj omogočijo ta kompenzacijska dela, je reševati v okviru finanč- 
nih sredstev, ki jih posamezne teritorialne enote še predčasno^, v dobi ekonomske 
ekspanzije, na osnovi teh »pipe-line« načrtov namenijo v svojih budžetih in 
v sposobnosti deblokiranja skladov, čim se pojavijo zadostni znaki recesije in 
nezaposlenosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, za vas velja isto kot 
velja za tovariša Pušenjaka, ker drugega kot pismenih amandmajev ni mogoče 
upoštevati. 

Prosim tovariša Edvarda Perhavca, da vzame besedo. 

Inž. Edvard Perhavec: Tovarišice in tovariši. Republiški sekreta- 
riat za gospodarstvo v poro'čilu, ki ga imamo na dnevnem redu, ugotavlja, da 
bo letošnja kmetijska proizvodnja po oceni enaka lanskoletni. Pri tem navaja, 
da se živinorejska proizvodnja manjša, ker omejuje večjo' rast zmanjšana mož- 
nost prodaje. Zmanjšuje se pitanje goveje živine in vzreja piščancev. Število 
krav mlekaric je ustaljeno in se proizvodnja prašičev giblje na petletnem po- 
prečju. Ce tudi za realnejšo oceno stanja v slovenskem kmetijstvu, predvsem pa 
v živinoreji, manjkajo ob tem poročilu kvantitativni pokazovalci, bi po tem 
poročilu vseeno mogli zaključiti, da posebnih problemov v tej panogi ni in 
zato gradivo v zaključnem poglavju med predlogi ne omenja niti posebnih 
vprašanj, ki bi jih bilo treba posebej osvetliti. 

Res je, da so pogoji reforme položaj tu v marsičem popravili in izboljšali. 
Splošni gospodarski problemi okrog likvidnosti, okrog zalog, akumulativnosti, 
modernizacije itd., zadevajo tudi to panogo. Mislim pa, da bi se posebej bilo 
potrebno ustaviti ob položaju živinoreje, ki se vendar danes srečuje z nekate- 
rimi težavami, ki se znajo še zaostriti oziroma povečati. Potrebno je imeti pred 
očmi dejstvo, da je živinoreja, zlasti pa govedoreja v Sloveniji tista panoga, 
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ki najbolj vpliva na položaj in na razvoj slovenskega kmetijstva in ima ne- 
dvomno določen vpliv tudi na druge gospodarske panoge. Tu mislim predvsem 
na živilsko-predelovalne obrate in seveda v določeni meri tudi na celotno 
gospodarstvo. Nedavno posvetovanje o živinoreji v Murski Soboti je nakazalo 
nekaj odprtih vprašanj in mislim, da ne bo odveč, če se z njimi seznani tudi 
skupščina, ko danes obravnava tekoča gospodarska vprašanja. 

Najznačilnejši pojav v govedoreji so stalne oscilacije števila živali. Stalež 
niha za 10 do' 15%, kar znaša od 50 000 do 60 000 glav govedi oziroma okrog 
40 000 glav v osnovni čredi. Letošnji spomladanski statistični podatki kažejo na 
zmerno poprečje števila glav v staležu, ki je manjši od staleža leta 1962, ko 
smo imeli najštevilnejšo, in leta 1964, ko smo imeli najmanjšo čredo. Govedorejo 
v družbeni proizvodnji nadalje karakterizira še to, da se v njej od leta 1962 
stalno zmanjšuje število krav in da v 9-letnem obdobju letos prvič beležimo 
nazadovanje tudi skupnega števila goved. Velik kombinat v severovzhodni 
Sloveniji ima npr. letošnje leto permanentno 1000 prostih stojišč. Sicer pa to 
ni samo slovenski problem, temveč jugoslovanski, kjer so. se cd leta 1960 po- 
večale površine družbenega sektorja za 37 ®/o, število goved pa od tega leta 
zmanjšalo za 31 fl/o. 

Kje so vzroki? Kmetijski strokovnjaki menijo, da leži glavni vzrok v renta- 
bilnosti mlečne proizvodnje in v rentabilnosti pitanja govedi oziroma v nizki 
akumulativnosti te proizvodnje. Tam, kjer so bile in so možnosti, iščejo po- 
sestva rešitev v preusmeritvi na rentabilnejšo rastlinsko proizvodnjo. Preusmer- 
jajo se na proizvodnjo žitaric. Tam, kjer pa teh možnosti ni, to bi veljalo za 
Slovenijo', pa je ta proizvodnja v položaju, ki do določene mere zaskrbljuje pro- 
izvajalce, predvsem družbena posestva. Postavlja se seveda vprašanje, cd kod 
nizka akumulativnost v govedoreji? Do lanskega leta so bile cene za pitano 
govedo stimulativne-in se je proizvodnja mesa izplačala. Razlog za to je bil 
v interesantnem italijanskem tržišču. To tržišče pa čedalje bolj prihaja pod 
vpliv politike evropske gospodarske skupnosti, ki predpisuje dodatne zaščitne 
carine, tako imenovane prelevmane, in tako seveda omejuje naš izvoz. Domača 
poraba govejega mesa pa je zaradi kupne moči pod svetovnim in seveda daleč 
pod evropskim povprečjem, za katerim zaostaja za tri do štirikrat. Zategadelj 
seveda trenutno ne more resno prispevati k reševanju danih problemov. 

Tudi drugo, za nas včasih interesantno tržišče, to> je angleško tržišče, da- 
nes ne sprejema našega mesa in to ne zaradi omejitev, to tržišče karakterizira 
popolnoma svoboden uvoz, ampak zaradi previsoke cene oziroma zaradi naših 
previsokih produkcijskih stroškov. Izhcd je potemtakem samo v tem, da kme- 
tijski proizvajalci učinkovito prično iskati rešitve v pocenitvi proizvodnje. Na 
eni, denimo na bistvenejši strani, a na drugi, to je na tako imenovani državni 
liniji, če se tako izrazim, iščemo možnosti za prekoračevanje meja za rušenje 
ovir, ki jih postavljajo omenjene ekcnomske grupacije ali da, če drugo ne, vsaj 
ne interveniramo s takimi intervencijskimi uvozi, predvsem masla, prašičjega 
mesa, jajc in drugih proizvodov, kakor smo to delali v preteklem in delctmia 
še v letošnjem letu, s čimer smo najbrž povzročili več škode kakor koristi. 

Odprto vprašanje v živinorejski proizvodnji ie tudi proizvodnja mleka. Ne 
glede na premije, ki jih zagotavlja federacija, republika ter občine in to za 
družbeno proizvodnjo benificirane premije, imajo slovenska kmetijska gospo- 
darstva v letošnjem letu planirano izgubo cd 7 do 29 din pri litru mleka. Tu 
gredo visoki produkcijski stroški predvsem na račun nizke produktivnosti ali 
točneje nizke mlečnosti krav. Mlečnost v Sloveniji je namreč tako nizka, da 
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se v jugoslovanskem merilu uvršča šele na četrto mesto, to je za Hrvatsko, za 
Srbijo in Vojvodino. Ta podatek toliko bolj osupla ob Ugotovitvi, d.a ima 
živinoreja, še posebej pa govedoreja v slovenskem kmetijskem produkcijskem 
prostoru izredno pomembno mesto. 

Ne želim se s tega mesta spuščati v strokovne ocene iz razprave o tem, kje 
so vzroki za to, ker so povsem znani. Ne bi pa mogli iti mimo dejstva, da je 
za uspešen napredek na tem področju potrebna uspešna in dobra organizirana 
kmetijska pospeševalna, to je selekcijska služba. Živinorejska zavodi v Slove- 
niji so sicer res kmetijsko-pospeševalne organizacije, ki so se uspele obdržati, 
vendar bi se za uspešnejše delo morali ti zavodi otresti težav v financiranju, 
kar otežkoča njihovo vsakodnevno strokovno delo. Navedel sem ta problem zate- 
gadelj, ker smatram in ker je več takih mnenj, da vendar kmetijska pospe- 
ševalna služba ne more biti zgolj domena proizvodnih organizacij, individualnih 
kmetov in kmetijskih posestev, ampak spada nekoliko tudi v našo širšo skrb. 

Kar zadeva proizvodnjo mleka, bi rekel, da smo morebiti zadovoljni s tem, 
da ga je trenutno na tržišču dovolj in da ga je ponekod celo preveč. Toda ob 
mlečnosti, kakršno imamo in ob potrošnji mleka in mlečnih proizvodov, ki je 
v velikem razkoraku z našim standardom ob tem, da daje družbeni sektor pri- 
bližno 40 Vo tržne oskrbe, moramo biti nekoliko zaskrbljeni, ker bi se nam 
znalo zgoditi, da bi tu mogli povzročiti nepotreben izpad in zaiti v nihanje te 
proizvodnje. 

Mlečna proizvodnja in predelava mleka se v tej fazi ne moreta moderni- 
zirati z lastnimi sredstvi. Sprostiti bo zato treba nekaj bančnih sredstev, toda 
z dosegljivo obrestno mero in normalnim odplačilnim rokom. Ker smo pred 
koncem leta oziroma v času, ko že sestavljamo programe za prihodnje leto, bi 
bilo v zvezi s tem treba vsaj ugotoviti, da je premija za mleko še vedno po- 
trebna oblika družbene intervencije, ki jo prav tako uporablja večji del evrop- 
skih dežel z razvito govedorejo. Zato menim, da bi bilo treba v republiškem 
proračunu za leto 1968 zagotoviti ustrezna intervencijska sredstva za to premijo. 
Ne glede na sedanjo ponudbo je ob minimalno določeni odkupni ceni mleka 
problem prodaje cene mleka še vedno aktualen. Aktualen in prisoten pa je 
problem toliko bolj, ker se že slišijo glasovi, da predelovalne organizacije za 
leto 1968 ne bodo sklepale kooperacijskih pogodb. To delajo že nekatere organi- 
zacije v drugih republikah, da bi tako prišle do cenejšega mleka in do večje 
razlike v ceni. Tak razvoj bi seveda izločil tudi družbeno intervencijo, to se 
pravi premijo za mleko, s tem pa povzročil tako občuten padec odkupne cene 
mleka, da bi znalo to povzročiti v oskrbi z mlekom in mlečnimi proizvodi 
resne težave. 

Končno bi hotel opozoriti še na en problem, to je na predajo plemenske 
živine in klanje telet. Prodaja plemenske živine je v letošnjem letu tako rekoč 
povsem izpadla. V Murski Soboti, kjer smo iz leta v leto prodajali plemensko 
živino proizvajalcem po vsej državi, letos nismo imeli organiziranega plemen- 
skega sejma. Zato se je povečal tudi zakol telet. Normalen zakol v Sloveniji 
bi smel znašati kakih 40 000 telet letno, dosega pa 140 000. Pri tem moramo 
vseeno imeti pred očmi, da je izvoz mesa v celotnem slovenskem izvezu izredno 
močna devizna postavka, saj 'da letno 28 milijonov ali llfl/o celotnega izkupčka 
od izvoza ali dve tretjini cd izvoza kmetijskih pridelkov Slovenije. 

Teh nekaj misli sem, tovarišice in tovariši, povedal, ne da bi zahteval ali 
predlagal izjemna intervencijska sredstva ali izjemne ukrepe, ker smatram, da 
sovpadajo problemi kmetijstva z našimi splošnimi problemi in da so ti globalno 
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že zajeti v ugotovitvah skupine poslancev, katerih sprejem s svoje strani tudi 
podpiram. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim tovariša pomočnika sekretarja, 
<da prebere prispevek, ki ga je pripravil tovariš Leopold Krese, član našega 
zbora za to obravnavo. Tovariš Krese namreč ni navzoč, ker je odšel v Beograd. 
Ta prispevek je hkrati tudi osnova za amandmaje, ki jih je tovariš Krese 
predložil. (Pomočnik sekretarja republiškega zbora Janez Zaje prebere nasled- 
nji prispevek poslanca Leopolda Kreseta.) 

Leopold Krese: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Dovolite mi, 
da se zaradi neodložljive odsotnosti poslužim poslanske pravice, da svoje stališče 
do predloženega dokumenta izrazim pismeno. Pripominjam, da je podobna sta- 
lišča o gospodarskih problemih in potrebnih ukrepih nedavno zavzel tudi 
upravni odbor gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Podane ugotovitve o letošnjem razvoju gospodarstva v SR Sloveniji in 
predložene nadaljnje ekonomske ukrepe sprejemam v celoti. Sodim pa, da bi 
jih kazalo v nekaterih točkah nekoliko dopolniti, oziroma jih tu in tam bolje 
naglasiti. 

Predvsem menim, da je premalo poudarjena vzajemna odvisnost zahteva- 
nih nalog in prizadevanj gospodarstva in hkratnega ustreznega ukrepanja pri- 
stojnih državnih organov pri izvajanju reforme. Ni dvoma, da samo neposredna 
aktivnost delovnih organizacij lahko vodi do novih kvalitetnih premikov v 
našem nadaljnjem razvoju. Vendar pa je takšne rezultate mogoče prav dosegati 
šele, če jih pravočasno zagotovljeni sistemski pogoji in sprejeti pretehtani 
ukrepi ekonomske politike spodbujajo k intenzivnemu gospodarjenju in usmer- 
jajo k iskanju optimalnih perspektivnih rešitev. Gre za skupno reševanje 
problemov, ne pa za izgovarjanje drug na drugega, Zato predlagam, da se v 
prvem poglavju dokumenta poudari, da je odločno, hitrejše in ustreznejše 
ukrepanje idržavnih organov ne samo podpora, temveč tudi pogoj za uspešno 
aktivnost gospodarstva v smislu reforme. O tem vprašanju je takšno stališče 
zavzel tudi upravni odbor gospodarske zbornice SR Slovenije. 

V tretjem poglavju so navedeni predlogi ukrepov za pospešitev likvidnosti 
podjetij. Pri tem moram ugotoviti, da je v našem finančnem in knjigovodskem 
sistemu še vrsta pomanjkljivosti, ki preprečujejo podjetjem poslovnejše ravna- 
nje za izboljšanje likvidnosti in hitrejše obračanje sredstev. Tako se pri od- 
pisovanju terjatev in blagovnih zalog še vedno preveč vztraja na njihovi 
fiktivni knjižni, namesto na tržni vrednosti in se zato dovoljuje odpis samo v 
breme tekočega dohodka. Predlagam, da se s predpisom omogoči odpisovanje 
določenega dela posameznih terjatev in nekurantnih zalog tudi v breme re- 
zervnega sklada, ki bi moral imeti prav to funkcijo. Zato naj bi se dovolilo 
podjetjem, da bi lahko posegala v rezervni sklad vselej, kadar bi jim zmanjkalo 
obratnih sredstev, ne pa samo tedaj, ko se v primeru nelikvidnosti uporablja 
samo. za kritje osebnih dohodkov, drugače pa ostaja zanje neaktiven. Podjetja 
so tako dolžna, da ga izpolnjujejo do predpisane višine. Slab rezervni sklad 
bi bil poslovnim bankam in partnerjem še vedno znak za opreznost. 

V dokumentu so komaj posredno nakazane obligacije kot instrument za 
poravnavanje medsebojnih dolgov v podjetjih. Ni pa to predvideno tudi za 
razmerje med družbeno-političnimi skupnostmi in podjetji. Predlagam, da se 
predvidi tudi ta možnost namenskih obveznic, ne glede na to, koliko jih bodo 
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mogle lin hotele družbeno-politične skupnosti in proračunske institucije v 
začetku uporabljati. Upravni odbor gospodarske zbornice ima enako stališče. 

Pri hitrejšem prilagajanju gospodarskih organizacij na reformske pogoje 
je po mojem mnenju treba predvsem poudariti potrebo po hitrejši modernizaciji 
in rekonstrukciji tistih obstoječih kapacitet, ki imajo trajnejšo ekonomsko 
perspektivo. Se vedno namreč ugotavljamo, da se razdrobljena investicijska 
sredstva v gospodarskih organizacijah pretežno uporabljajo za druge namene. 
Po našem mnenju igra pri tem določeno negativno vlogo tudi neselektivnost 
bančnega kreditiranja, ki ne spodbuja podjetij k investicijam za izboljšanje 
opreme, tehnologije in sodobne organizacije. Sodim, da je pri tem treba zaostriti 
tudi odgovornost bančnih organov za plasma sredstev in povečati nadzor in 
strokovno kontrolo nad poslovanjem bank. Vendar pa sposobnost gospodarskih 
organizacij za rekonstrukcijo in modernizacijo ni odvisna samo od njihovega 
razpolaganja z obstoječimi lastnimi sredstvi in od selektivnega kreditiranja s 
strani bank. Kljub jasno postavljenim načelom reforme je namreč še vedno 
opazen nadaljnji fiskalni pritisk na sredstva podjetij in to na vseh nivojih. 
Gospodarstvu se nalaga nekatere nove 'družbene obveznosti ali pa se povečujejo 
obstoječe, pri čemer se s parcialnimi ukrepi ne pretehtano povečuje splošna 
finančna obremenitev gospodarstva. Kadar se odmerjajo te obveznosti, pozab- 
ljamo na zmogljivosti in naloge gospodarstva in gledamo na družbene dajatve 
predvsem s stališča proračuna. Mislimo, da bi bilo treba dosledno spoštovati 
z reformo sprejete smernice, da se bo do leta 1970 uveljavljalo razmerje 70 : 30 
v delitvi družbenega proizvoda, ne pa da se razmerje v zadnjih dveh letih še 
poslabšuje. 

Sredstva proračunov na vseh ravneh naj se oblikujejo odvisno od doseženih 
gospodarskih rezultatov. Takoj pa je treba blokirati že letošnje znatne presežke 
proračunskih dohodkov nad planiranimi izdatki ter z ustrezno stopnjo zmanjšati 
obremenitev gospodarstva v prihodnjem letu. Ce bi se spričo nesorazmerja med 
skladi in osebnimi dohodki v gospodarstvu povečala še anticipirana splošna 
potrošnja, bi to ne samo zmanjševalo akumulativnost gospodarstva, ampak bi 
predstavljalo tudi močan inflatorni pritisk. V prihodnje pa je treba v delitvi 
družbenega proizvoda zahtevati večjo pristojnost republik pri delitvi tistega 
dela celotnega dohodka, ki pripada družbi, ne da bi se s tem povečalo celotno 
obremenitev gospodarstva. Ko ie upravni odbor gospodarske zbornice SR Slo- 
venije razpravljal o gospodarskih ukrepih za bodoče leto, je ugotovil, da postaja 
problematika glede obremenjevanja gospodarstva vse bolj pereča. Zato mislim, 
da jo je treba vsekakor vključiti v naš dokument. 

V tistem poglavju predloženih zaključkov, ki obravnava aktualne naloge 
s področja zunanjetrgovinskega režima, pogrešam jasnejšo opredelitev carine 
kot zaščitnega instrumenta. Zaščito domače proizvodnje namreč ne gre izvajati 
linearno, marveč se mora tudi na tem področju uveljaviti večja selektivnost 
in strogo ekonomski kriteriji. Nikakor pa ne gre za carino uporabljati kot 
pretežno fiskalni instrument. Poleg carine pa je treba razviti še druge ukrepe 
za zaščito domačega trga. Med take ukrepe štejemo zlasti predpise o kvaliteti 
in provenienci ter drugih lastnostih uvoženega blaga, nič manj pa tudi dosleden 
nadzor nad izvajanjem takih predpisov. 

Glede na obrazloženo predlagam naslednje konkretne formulacije dopol- 
nitev k besedilu dokumenta: 

K 1. točki: Za tretjim odstavkom naj se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Eden od pogojev za uspešnost takšne aktivnosti podjetij pa je v tem, da bodo 
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tudi vsi državni organi odločno, hitreje ter bolj poglobljeno proučevali gospo- 
darska gibanja in predlagali ali podvzemali ukrepe, ki bi mogli vplivati na 
odpravo nastalih motenj in na pospešitev razvoja.« 

K 3. točki. V prvi alinei tretjega odstavka se za besedilom: »večja prožnost« 
doda »in hitrejšo cirkulacijo.« 

K 4. točki. V petem odstavku se pred sedanjo prvo alineo vstavita dve 
novi alinei, ki se glasita: 

»— tako sistemsko ureditev delitve družbenega proizvoda, da bo formi- 
ranje proračunov v strogi odvisnosti cd gospodarskih rezultatov; 

— zagotovitev postopnega zmanjševanja udeležbe družbe v delitvi družbe- 
nega proizvoda v skladu z načeli gospodarske reforme;«. 

Sedanja prva alinea pa se spremeni tako, da se glasi: »— zagotovitev 
zmanjšane udeležbe federacije v 'delitvi dela dohodka, ki ostane družbi ter 
povečane pristojnosti republik pri tej delitvi;«. 

Za sedanjo tretjo alineo se vstavita dve novi alinei: 
»— povečanje materialne odgovornosti bank za varnost in selektivnost 

naložb ter zagotovitev mehanizma strokovne kontrole nad bančnim poslo- 
vanjem; 

—• uveljavitev takih gospodarskih instrumentov, ki bodo sredstva podjetij 
in bank usmerjali predvsem v naložbe za modernizacijo in rekonstrukcijo per- 
spektivnih obstoječih kapacitet;«. 

K 5. točki. V tretjem odstavku se za tretjo alineo doda novo četrto alineo, 
ki se glasi: »— uskladitev delovanja blagovnega režima pri izvozu in uvozu 
z interesi in gibanji v dcimači proizvodnji in na tržišču;«. 

Sedanjo peto alineo pa se spremeni tako, da se glasi: 
»— večja razčlenitev carinske tarife zaradi selektivnejše in ekonomsko 

bolj upravičene zaščite domače proizvodnje, za modernizacijo carinskega 
postopka ter za uvedbo izvencarinske zaščite domačega tržišča pred nekvalitet- 
nim uvozom;«. 

Za sedanjo peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi: 
»— uvedba carinskih olajšav pri uvozu blaga za predelavo in dodelavo v 

mednarodni kooperaciji, kadar je to blago namenjeno izvozu;«. 
K 7. točki. V drugem odstavku naj se tretji stavek začne takole: »Pospešiti 

je treba tudi vključevanje mladine...« 
V šestem odstavku naj se deda na koncu nova alinea, ki se glasi: 
»— z republiškim predpisom je treba v celoti urediti status in šolanje 

vajencev.« 
Praksa vseh reformskih let dokazuje, da se le s težavo prebijejo še tako 

koristni predlogi za dopolnitev gospodarskega sistema in instrumentarija. Ce 
še je skupščina ob tej priložnosti odločila o teh vprašanjih sprejeti resolucijo, 
bi bilo zato tudi prav, da vse nas in naše organe, ki imajo možnost boriti se 
za izvrševanje postavljenih nalog, resolucija zadolži, da se že cd jutri naprej 
tudi resnično borimo za uresničenje obveznosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ugotavljam, da ni več prijavljenih 
govornikov za 3. točko dnevnega reda. 

K besedi se javlja še tovariš Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Uvodoma moram povedati, da se izvršni svet 
strinja z ugotovitvami, ki jih je predložila skupina poslancev. Te ugotovitve 



49. seja 93 

so v soglasju z ekspozejem, ki ga je imel tovariš sekretar Kobal in z materiali, 
ki jih je obravnaval izvršni svet na svoji zadnji seji. Glede razprave pa bi 
rad nekaterim stvarem nekaj dodal, oziroma z nekaterimi trditvami polemiziral. 
Tovariš Ivan Kreft je zelo dokumentirano navajal nekatere številke in iz njih 
povzel določene zaključke. Pri takih analizah in pri takih primerjavah bi rad 
opozoril na to, da je slovensko gospodarstvo glede analiz in primerjav o pro- 
duktivnosti dela močno zainteresirano, da vidi, kakšen je njegov položaj, kakšna 
je njegova produktivnost in kakšni so njegovi uspehi v primerjavi z drugimi 
naprednejšimi in gospodarsko bolj razvitimi področji. Tu je bila dana primer- 
java s področij, ki so še zaostala in ki se še razvijajo. To nas lahko uspava in 
nam daje občutek velikega samozadovoljstva in veselja nad uspehi, ki jih 
dosegamo. 

Ce bi tovariš Kreft naredil primerjavo glede produktivnosti in ostanka 
dohodka, recimo še z gospodarstvom Holandije, Švice, Švedske itd., bi videli, 
da smo mi še daleč cd tega, da bi lahko bili zadovoljni. 

Letos smo dosegli v primerjavi z vso državo ugodnejše rezultate, ki pa nas 
ne smejo navajati k napačnim zaključkom, ker bi nas to uspavalo. 

O osebnih dohodkih je bilo dovolj povedanega tudi v materialih oziroma 
ugotovitvah, ki so bile predložene. V ekspozeju je biLa ponovno podčrtana 
potreba, da se osebni dohodki urejajo, na primer v republiki, da se družbeno 
priznani kriteriji o višini osebnih dohodkov sprejemajo v ožjih regijah. Na 
zadnjih sejah pa smo povedali, da je Slovenija najbolj ustrezno področje za 
tak dogovor. Mislim, da moramo pri tem ugotoviti, da je bila cela vrsta tistih 
sporazumov, ki so bili na tem področju narejeni, neuspešni, ker se je poskušalo 
neko širšo regijo med seboj primerjati. V teh primerih se ne da primerjati v 
okviru ene panoge in ni treba dokazovati, da je večja podobnost med ključav- 
ničarjem v jeseniški kanalizaciji in v jeseniški železarni kot pa med ključav- 
ničarjem v jeseniški železarni in še nekaterih drugih železarnah. 

Zato ker je bilo prav izhodišče primerjav zmotno zastavljeno in ker panoge 
v modernem gospodarstvu vedno manj pomenijo1, na koncu nismo dobili zado- 
voljivih rezultatov. 

Tovarišica je omenila resolucijo', ki jo je skupščina sprejela v začetku leta 
in iz tega potegnila zaključek, da se resolucija glede osebnih dohodkov ne 
izpolnjuje. Opozoril bi rad, da je v resoluciji govora o tem, da spremljamo 
osebne dohodke in da bodo storjeni določeni ukrepi. Pri osebnih dohodkih lahko 
ugotovimo, da smo jih spremljali, glede ukrepov pa moramo reči, da to ni 
naloga enega samega človeka. Mi imamo določene podatke kot plod nekega 
intenzivnega dela, ki so ga opravili sindikati, zbornica in izvršni svet, oziroma 
sekretariat za delo in je to dokaj komplicirana materija. Moram reči, da je na 
tak način izredno težko priti do določenih predlogov in te predloge tako for- 
mulirati, da ne bodo površni in da ne bodo zasnovani na nekaterih napačnih 
in trenutnih občutkih. Zato je bolje narediti na osnovi hladnokrvne analize 
določene primerjave in prognoze o tem kako se bodo te stvari v bodoče razvijale. 

V tem smislu deluje tudi komisija izvršnega sveta, ki jo vodi podpredsed- 
nik tovariš Vinko Hafner. V tej komisiji so zastopniki sindikatov, zbornice, 
inštitutov in znanstvenih zavodov itd., skratka, vsi, ki na tem področju lahko 
koristno prispevajo. 

Vsiljuje pa se vprašanje elektrogospodarstva. Strinjam se z -diskusijo tova- 
rišice, ki je govorila pred menoj glede tega, čeprav je še več takih panog in 
ne samo elektrogospodarstvo. Tovariši iz elektrogospodarstva bi nas kaj hitro 
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opozorili na nekatere negospodarske dejavnosti. V natančnejši obravnavi bi 
lahko ugotovili, da je vrsta raznih institucij in zavodov, ki te splošno znane 
kriterije kršijo. Zato se strinjam s tem, da je to problem, da pa moramo v 
teh panogah, ki so. specifične in ki imajo tudi monopolni položaj, ki ga jim 
nudi tržišče, najti skupno posebne rešitve. 

Glede razprave o uvozu, izvozu, carinski zaščiti in tako naprej, se strinjam 
s tem, kar predlaga poslanec tovariš Krese in sicer, da se dopolnijo ugotovitve, 
ki so bile obrazložene. Mislim, da je treba uvoz obravnavati bolj celovito. 
Ni dovolj, da pravimo, da je uvoz nekontroliran, stihijski in da trgovina pri 
tem uvozu bogati. To so ugotovitve, ki še zdaleč ne dajejo celovite slike. 
Prepričan sem, da bi kompletna analiza uvoza dokazala, da je ta uvoz prinesel 
tudi vrsto pozitivnih gibanj in da ta uvoz pospešuje boljše in bolj smotrno 
gospodarjenje, da uvaja nove tehnologije in sploh izredno pozitivno deluje. 
Tisti ekscesi, ki nas motijo, v celoti malo predstavljajo, zato poglejmo raje 
pozitivne posledice, ki jih ta uvoz ima. 

Nesmiselno je, da se nek proizvajalec določene opreme pritožuje zoper 
uvoz konkurenčnega artikla, v isti sapi pa želi večjo izbiro angleške pločevine. 
Res je ekscesov na tem področju precej in moramo o njih posebej govoriti, 
vendar pa jih ne združujemo tako kot je to predlagal tovariš Krese, ko> govori o 
uskladitvi delovanja blagovnega režima pri uvozu in izvozu z interesi in gibanju 
na domačem proizvodnem tržišču. Kaj ta gibanja pomenijo? Ta gibanja niso 
definirana; ali so* ta gibanja vse tisto, kar je dobrega in slabega, ali pa več 
slabega kot dobrega? Če je tako, potem seveda to ni prav napisano. 

Vsekakor ne bi smeli vseh stvari metati v en koš. Mislim, da smo vsi 
proti nekvalitetnemu izvozu in proti vsem tistim »črnim« akcijam, ki se 
izvajajo mimo kontrole, ko pride potem na trg slab artikel. Kolikor se to 
nanaša na izvencarinsko zaščito, imamo tu zakon o zaščiti pred dumpingom. 
To je verjetno tisti zakon, ki daje možnost, da bi se gospodarska zbornica 
s konkretnimi predlogi lahko močno uveljavlja. Ta zafcon pa je verjetno 
prekompliciran, kajti analiza, ki jo mora predložiti gospodarska organizacija, 
da je ogrožena npr. z dumpinškim uvozom perborata ali masla, je preveč 
zahtevna. To bi morala biti pravzaprav doktorska dizertacija, hkrati pa bi 
morala delovna organizacija najeti ne vem koliko industrijskih špijonov, ki 
bi lahko oskrbeli zahtevane kalkulacije. Zakon torej imamo, gre pa sedaj za 
aplikacijo teh in sličnih ukrepov, ki so v soglasju s sistemom in tudi v soglasju 
s tem, da bo naša trgovina vedno bolj liberalna. Pri tem, ko- bo- ta naša trgovina 
vedno bolj liberalna, bo z uvozom pritiskala na tiste gospodarske organizacije, 
ki so doslej neracionalnoi gospodarile in so verjetno dolgo časa živele v senci. 
Sedaj pa, ko je nanje posijalo sonce, se morajo prilagoditi mednarodnim 
stroškom in tehnologiji. 

Mogoče bo kdo rekel, da je tako gledanje preveč idealistično. Mislim, da 
ni, vendar se moramo zavedati, da moramo glede carinskih pregraj, ki jih 
imamo recimo nasproti evropski gospodarski skupnosti ali pa EFTA, še marsikaj 
narediti. V teh primerih lahko tudi na podlagi bilateralnih dogovorov dosežemo 
navsezadnje tisto, o čemer je govoril tovariš Stanovnik na televiziji. Na ta 
način lahko prezentiramo, kaj kupujemo in kaj prodajamo in na podlagi tega 
lahko dosežemo takšne ali pa drugačne bilateralne sporazume, ki pa bodo. za 
določeno blago omogočili pristop na ta tržišča. 

Mislim, da ni treba posebej razlagati, kaj pomeni biti v GAT in ni treba 
posebej razlagati, kakšne izredne velike interese imamo, 'da določeno blago 
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predajamo na Zahod in da seveda ni samo od nas odvisno ali bomo uvajali 
določene carine, marveč je to slej ko prej vprašanje bilateralnih sporazumov 
z ene in z druge strani, kjer se bodo naši interesi glede izvoza usklajevali z 
njihovimi interesi glede uvoza. Tu je potrebno imeti mero in hladno kri. Vse 
to pa lahko bazira na dolgem in napornem dogovarjanju, ne pa na sprejemanju 
hitrih ukrepov. V nasprotnem primeru lahko jutri plačaš tudi sam, kar si 
pred tem dobil, saj lahko nasprotna stran uvede takšne ali pa drugačne kon- 
tingente za blago, za katerega smo zelo zainteresirani. 

Še nekaj glede izobrazbe vodilnih kadrov. Tudi v teh primerih bi rad pole- 
miziral z nekaterimi govorniki. Zdi se mi, da ni z zakoni potrebno določiti, 
kakšna naj bo izobrazba vodilnega osebja. Pri tem ne mislim na tehnično 
osebje in na tiste operacije, pri katerih je ogrožena varnost dela itd. Sodim 
pa,' da bi se morali bati takšnega zakona, ki bi določal, kakšne osnovne kva- 
lifikacije mora imeti direktor gospodarske organizacije. 

Ta vprašanja se z zakonom ne dajo urediti, lahko pa jih uredijo podjetja 
s svojimi statuti. Na žalost pa lahko ugotovimo, da se sedaj, ko so za prihodnje 
leto spet predvidene določene reelekcije kadrov, statuti pogosto menjajo in 
se hkrati menja tudi kadrovska struktura, določena s temi statuti. Verjetno 
moramo z napori občinskih skupščin in vseh nas doseči, da se ti statuti glede 
tega ne razvodeni jo. Z zakonom se to verjetno določiti ne da in to preprosto 
zato ne, ker je strokovna izobrazba samo eden izmed zelo pomembnih činiteljev 
pri opravljanju določene funkcije. Ni pa to edini in pogostokrat tudi ne vse- 
odrešujoči činitelj. Zato često mi vsi v želji, da izboljšamo1 strokovno strukturo 
vodilnih kadrov, pripisujemo prevelik pomen takšnemu zakonskemu predpisu, 
ko hkrati zanemarjamo celo vrsto drugih enako pomembnih činiteljev. Če 
se bodo torej odbori tako ali 'drugače odločili in predložili tovrsten zakon, je 
to seveda stvar teh organov in tega foruma. Vendar bi se morali poprej znebiti 
iluzij, da se da z zakonskimi normativi določiti profil uspešnega direktorja. 

Tu pa je še cela vrsta stvari, glede katerih se izvršni svet strinja in jih 
ima pravzaprav tudi v svojem programu. Ena takih je progresija obdavčevanja 
osebnih dohodkov in glede tega predloga, da se ta pristojnost prenese iz zveze 
na republike. Prav tako pa je tu še vrsta drugih vprašanj, ki bi jih ne ponav- 
ljal, ker se pravzaprav z rešitvami, ki so bile omenjene, strinjam. Omenil 
bi le prevečkrat poudarjeno težko situacijo, v kateri smo menda nasploh. 
Mislim, da bi o neki posebno težki situaciji ne mogli ravno govoriti. Res je 
sicer, da smo v situaciji, ki je resna in ki zahteva pretehtano' presojo ter 
preudarno gospodarjenje, kar pa seveda še ne pomeni, da smo v izredno 
težkem položaju. To preprosto zato ne, ker vsi indeksi in koeficienti, s kate- 
rimi danes razpolagamo in ki jih imate navedene v gradivih, ne prikažejo1 vsega 
tistega pozitivnega gibanja, ki se v gospodarstvu dogaja. Gospodarstvo pa je 
letos (dejansko krenilo naprej. Sedaj se na stotih in stotih točkah pojavlja 
tisto1, kar smo leta in leta v naših resolucijah predlagali in deklarirah, vendar 
se ni izvajalo. Sem sodi na primer vprašanje integracije, vprašanje bolj resne 
obdelave tujih trgov in napori za večjo< koncentracijo prodajne mreže pri 
izvozu itd. Je pa še cela vrsta tudi drugih stvari, ki predstavljajo pravzaprav 
dolgoročno investicijo, ki jo bomo ostvarili, če ne borno popuščali in se na 
pol poti ustavljali. Sadovi take dolgoročne naložbe pa se ne pokažejo v enem 
letu in tudi ne v indeksih, s katerimi razpolagamo danes, pač pa se pokažejo 
šele po vztrajnem in dolgotrajnem delu in naporih. Zato ne bodimo preveč 
zaskrbljeni, če danes še ne vidimo pravih rezultatov in tudi ne nestrpni, če 
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marsikaj še ne gre tako kot smo si zamislili. Glede predlaganih javnih del pa 
mislim, da bi to bila spet ena izmed takih injekcij, po kateri se trenutno sicer 
dobro počutiš, te pa strašansko boli glava, ko injekcija popusti. Struktura 
javnih del, ki bi jih lahko izvajali, stvari torej ne rešuje. Verjetno, da so v 
materialih nakazane določene stvari, ki jih moramo izboljšati. Tako je npr. 
v materialu izavoda za planiranje nakazana stanovanjska gradnja, kar je 
prav gotovo ena izmed tistih dejavno-sti, ki jo je treba podpreti in ne sme 
zaostajati tudi zaradi vrste drugih razlogov. To je eno, toda graditi v sedanjih 
pogojih na veliko, npr. štiripasovne ceste, pa bi vsekakor ne bilo smotrno. 
To bi namreč pomenilo financirati taka javna dela iz emisije. Nova emisija 
pa bi pomenila pravzaprav likvidacijo vseh doseženih uspehov in hkrati spre- 
membo kurza pri izvajanju gospodarske reforme. Temu pa se moramo prav 
v korist uspešne izvedbe reforme izogniti in se z nekoliko večjo potrpežlji- 
vostjo usmerjati na rezultate, ki so mogoči šele skozi nek daljši rok. 

Se to. Tovariš Krese je v svojih dopolnitvah navedel pri 4. točki »zago- 
tovitev postopnega zmanjševanja udeležbe družbe pri delitvi družbenega pro- 
izvoda v skladu z intencijami reforme«. Ne vem kako se bo to dokončno 
formuliralo; verjetno pa bo najbolje to prepustiti odboru, ki bo že tako moral 
o teh amandmajih povedati svoje mnenje. Vendar ne vem, kaj je mišljeno 
pod izrazom »udeležba družbe pri delitvi družbenega proizvoda«. Ce je tu 
mišljena delitev na gospodarstvo in negospodarstvo ter pri tem zmanjšana 
udeležba negospodarstva, potem je treba reči, da je vsakršna stroga delitev na 
gospodarstvo in negospodarstvo docela zmotna. Tako je povsem nekoristna 
tudi diskusija, ki npr. investicije tako ostro deli na gospodarske in negospo- 
darske. Zato tudi ta formulacija »o udeležbi družbe pri delitvi družbenega 
proizvoda« ničesar ne pove, ker v resnici ni mogoče do kraja razmejiti tega, 
kaj je gospodarska in kaj negospodarska dejavnost. 

To nas po eni strani nikamor ne vodi, po drugi strani pa je to* zelo neso- 
dobno, ker izhaja še iz obdobja distribucije in ne sodi v moderno družbo, 
kakršna je naša. Vprašajmo se samo, kaj je znanstveno-raziskovalno delo? Ali 
je to gospodarska ali negospodarska dejavnost? Kaj so končno strokovne šole 
ali pa izgradnja nekih objektov, ki služijo za raziskave in za šolanje kadrov? 
To kaže, kako je taka delitev nesprejemljiva, še bolj pa to, da z njo mi nika- 
mor ne bomo prišli. Zato bo treba tudi v gradivih, ki jih predlagamo, to razliko- 
vanje med enim in drugim čimprej opustiti. Sodobna družba se tako hitro 
integrira, da je v moderni in razviti družbi taka delitev na eno in drugO' nespre- 
jemljiva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo'? Besedo ima tovariš 
Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Menim, da tovariš Mejak ni kršil poslovnika, ko je pove- 
dal svoje stališče do dopolnitev, ki jih predlaga tovariš Krese. Ce isto napravim 
jaz, mislim, da tudi ne bom kršil poslovnika. 

Mene je tovariš Mejak prepričal, da ni vise v redu, kar je pod točko 5. Glede 
dopolnitev 4. točke pa točno vem, kaj je bilo mišljeno. To je v gradivu komi- 
sije za družbeni plan tudi povedano, naj namreč ostane tista delitev, ki jo 
je predvidela reforma in sicer v razmerju 70 °/o proti 30 fl/o. Prav tako se spo- 
minjam, da je bilo v prvi reformi mogoče zelo nerealno rečeno, da bo šlo 15 fl/o 
za družbene potrebe, 85% pa bo ostalo gospodarskim organizacijam za potrebe 
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rekonstrukcije itd. To so bila dokaj nerealna predvidevanja, vemo pa, da je 
reforma sedaj opredelila to razmerje v odnosu 70 °/o proti 30'%. Sodim, da bi 
se bilo treba tega držati, čeprav se zavedam, da ni mogoče strogo razločevati 
med gospodarskimi in negospodarskimi investicijami. Vendar ima samouprav- 
ljanje določena načela. In če je samoupravljalec tisti, ki proizvaja, je hkrati 
on tudi tisti, ki odloča. Tu so določena načela, od katerih ni mogoče kar tako 
odstopiti, če zagovarjamo najnaprednejšo obliko socialističnih odnosov — 
samoupravi j an j e. 

Sem torej za to, da se formulacije, ki jih je predlagal tovariš Krese in s 
katerimi je polemiziral tovariš Mejak, opuste, ostanejo pa naj formulacije, 
za katere tovariš Mejak ni predlagal, da jih je treba spremeniti. 

Vem, da je nemogoče, da bi o tem razpravljal zbor, zato predlagam, da 
skupina poslancev skuša to urediti tako', da upošteva vse tiste predloge, ki jih 
je mogoče upoštevati. Končno je tovariš Krese predsednik zbornice in poslanec, 
ki spričo tega, da danes ni navzoč, ne more zagovarjati svojih predlogov, 
čeprav mislim, da bi jih zelo uspešno^ zagovarjal — razen seveda tistih, za 
katere je tovariš Mejak navedel nasprotne razloge, s katerimi pa se tudi jaz 
strinjam. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tova- 
riš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Pojasniti moram, kaj sem hotel reči glede javnih del. 
Pozoren poslušalec je lahko zasledil, da nisem omenjal samo javnih del. Beseda 
javna dela je prišla le kot eden cd elemento-v, ki jih lahko upoštevamo'. To, 
o čemer sem polemiziral s celotnim tretjim delom, je imelo edini namen, poka- 
zati, da je v obdobju gospodarske prosperitete, aH če hočete v obdobju tako 
imenovanih »sedmih debelih let« treba približno predvideti, kaj bo z gibanjem 
zaposlenosti v »sedmih suhih letih«, če se že svetopisemsko izražam, skratka, 
treba je znati pirojecirati, kaj bomo z delovno silo v dobi ekonomske stagnacije. 
To je bila moja temeljna misel. Ce pa sem. omenil javna dela, sem, jih omenil 
zato, ker je ta pojav najbolj akuten. Smatram, da najtežji časi reforme, ko 
bomo imeli silovitega opravka in dela. z modernizacijo' in integracijo, šele 
prihajajo, zaradi česar je treba že danes razmišljati, kam z našo nezaposleno 
delovno silo v takem trenutku. Zato sem predlagal, da bi naši srednjeročni in 
dolgoročni plani predvideli tudi taka dela, ki jih imenujem »pipe Line« dela, 
ki se izvajajo, kadar je potrebno in se ne izvajajo, če to ni potrebno. So pa ta 
dela konstantno planirana, zaradi česar nismo' nikoli v zadregi, kaj storiti, 
če pridemo v zagato, ker vsebujejo naši srednjeročni in dolgoročni plani to 
ekonomsko kategorijo' enako kot vsebujejo vse ostale ekonomske kategorije. 

Predsednik dr. Joža' Vilfan: Želi še kdo besedo>? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, potem bomo sklenili obravnavo te 3. točke. Bilo je že uvodoma rečeno, 
nekaj govornikov pa je to še ponovilo-, da bo sedaj predloge in tudi formalne 
amandmaje obdelala grupa, ki je predlagala ugotovitve in sklep. Člani grupe 
se bedo sestali v sobi 212, ko bosta oba zbora končala z obravnavo te točke. 

Obveščen sem, da bo gospodarski zbor predvidoma še najmanj pol ure 
govoril o tej točki dnevnega reda, zato predlagam, da v tem času namesto, 
da čakamo, da gospodarski zbor konča z diskusijo, preidemo na 4., 5. in 6. točko 
dnevnega reda. Ker pa je bila moja prejšnja odločitev, ki sem jo napravil 
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brez konzultacije, da gremo takoj na sejo, deležna kritike, vprašam, ali imate 
morda kak drug predlog za postopek. (Poslanci se strinjajo, da se preide na 
4. točko dnevnega reda.) 

Prehajamo^ torej na 4. točko dnevnega reda, to je naobravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o morskem ribištvu. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet, ki je dal tudi pismeno obrazložitev. 
Predstavnik izvršnega sveta je tovariš Peter Vujec. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za proizvodnjo in promet in zako- 
nodajno-pravna komisija. Poročila so predložena. Ali želi predstavnik izvršnega 
sveta dopolniti pismeno obrazložitev zakona o morskem ribištvu? (Da.) 

Peter Vujec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ker 
je podrobnejša obrazložitev predloga republiškega zakona o morskem ribištvu 
razvidna iz gradiva, ki je priloženo^ k temu zakonu, dovolite, da v današnji 
razpravi o tem zakcnu na kratko omenim naslednje: 

Predlog zakona o morskem ribištvu dopolnjuje in prilagaja določbe temelj- 
nega zakona o morskem ribištvu pogojem in razvoju morskega ribištva na 
območju republike Slovenije. Do uveljavitve novega temeljnega zakona smo 
pri nas uporabljali splošni zakon o morskem ribištvu iz leta 1950. Novi temeljni 
zakon upošteva načelo decentralizacije in daje občinam širša pooblastila, repu- 
blikam pa nalaga, da z zakonom regulirajo določene zadeve morskega ribištva. 
Predloženi predlog zakona ureja zato le tiste zadeve, ki so v temeljnem zakonu 
le načelno urejene, oziroma ki jih zvezni zakon ne ureja, vendar določa, da 
jih uredijo republike :s svojim zakonom. 

Določba temeljnega zakona pravi, da so ribe in druge morske živali v 
ribolovnem morju Jugoslavije družbena lastnina, da je mogoče pridobiti pra- 
vico uporabe oziroma lastninsko pravico nad ribami le ob pogojih, ki jih določa 
zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi. 

Naša republika zajema le 35 km morske obale ali 1,67°/» celotne jugoslo- 
vanske obale. Četudi zajema le manjši del jugoslovanske merske obale, se 
ukvarja pri nas z morskim ribolovom v gospodarsko pomembnem obsegu 
gospodarska organizacija Delamaris v Izoli, ki je realizirala od celotnega letnega 
ulova morskih rib v Jugoslaviji 9,5 %>. Celotni letni ulov morskih rib je v 
Jadranskem morju znašal 120 tisoč ton. Od tega cdpade na Jugoslavijo 
27 tisoč ton. V predlogu zakona je dan močnejši poudarek varstvu ribjega 
naraščaja in nedoraslih rib pred preveč intenzivnim izkoriščanjem oziroma 
uničevanjem. Za gojitev in razpled rib in školjk v portoroškem zalivu je bila 
na predlog občine Piran že leta 1962 izdana odredba o omejitvi ribolova v tem 
zalivu, zato je tudi v tem predlogu zakona in v skladu z določilom temeljnega 
zakona o morskem ribištvu razglašen ta zaliv za ribolovni rezervat. 

Nadalje je iz! predloga zakona razvidno, da je pretežni del opravil in 
nalog v pristojnosti občinske skupščine in njenih organov. V pristojnosti repu- 
bliškega upravnega organa ostaja v glavnem le naloga, da izda podrobnejše 
predpise: o načinu ugotavljanja strokovne uposobljenosti posameznikov za 
gospodarski ribolov,' o fakultativnih ukrepih glede varstva ribjega zaroda, 
nedoraslih rib in drugih morskih živali, ribiška inšpekcija in nadzor glede 
dela občinskih organov v zvezi z ribiško inšpekcijo, izdaja predpisa o izkaznici 
za ribiškega inšpektorja, o obrazcu ribiškega registra za posameznike, ki se 
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ukvarjajo z gospodarskim ribolovom in o obrazcu — dovoljenju za opravljanje 
gospodarskega oziroma športnega ribolova. 

Ker je ribolovno morje Jugoslavije enotno ribolovno^ območje, je predlog 
zakona usklajen tudi z določbami republiškega zakona o morskem ribištvu 
SR Hrvatske. Iz obrazložitve je podrobno razvidno, kdo vse je pri pripravi 
tega zakona sodeloval. Osnutek zakona je bil pripravljen v tesni povezavi is 
predstavniki vseh treh obalnih občin, predstavniki podjetja Delamaris v Izoli 
in z vsemi tistimi organizacijami, ki so na ta ali oni način povezane z morskim 
ribištvom. 

Predlog zakona so obravnavali odbor za proizvodnjo in promet republiškega 
zbora Skupščine SR Slovenije, občasni odbor za proizvodnjo in promet in 
poslovno sodelovanje gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije in dvakrat 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Pripombe, ki so bile 
v skupščinskih odborih predlagane, so bile sprejete in s predlogom usklajene. 
Iz navedenih razlogov in glede na obrazložitev, ki je priložena k predlogii 
zakona, predlagam v imenu izvršnega sveta, da republiški zbor Skupščine 
Socialistične republike Slovenije predloženi zakon sprejme. 

Predsednik dr. Jo;ža Vilfan: Hvala lepa. Prosim predstavnika odbora 
za proizvodnjo in promet, da pove ali se strinja z amandmajem, ki ga je dala 
zakonodajno-pravna komisija k 4. členu predloga zakona. Ali se predstavnik 
izvršnega sveta z amandmajem strinja? (Se strinja.) Ali ni nobenih drugih 
dopolnitev k poročilu odbora? (Ne.) 

Lahko začnemo obravnavo predloga zakona, ki je pred nami, in sicer 
najprej načglno. : 

Odpiram načelno- obravnavo. Ali se kdo' javlja k besedi? (Ne.) Potem zapi- 
ram to obravnavo in prehajam na podrobno obravnavo predloga zakona, M 
je pred nami. Ali se kdo javlja za besedo k podrobni obravnavi tega zakona? 
(Nihče.) Ce ne, zapiram obravnavo' in prehajamo 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 predlog zakona o morskem ribištvu v republiškem zboru 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na naslednjo, to< je 5. točko- dnevnega reda, na obrav- 
navo in sklepanje o predlogu zakona o pogojih za pridelovanje sadilnega 
materiala. 

Opozarjam tovarišice in tovariše, da ne zapuščajo sejo-, ker smo- na robu 
kvoruma in sem pripravljen pretrgati sejo-, če bcm ugotovil, da kvoruma ni, pk 
čeprav potem nadaljujemo sejo drugi dan. 

Predlagatelj tega predloga zakona je izvršni svet, ki je predlogu priložil 
pismeno obrazložitev. Predstavnik izvršnega sveta je tudi to- pot tovariš Peter 
Vujec. Predlog zakona sta obravnavala odbor za proizvodnjo- in promet in 
zakonodajno-pravna komisija. Poročili odbora in komisije ste dobili z gradivom 
za sejo. Zeli t-ovariš Vujec k-ot predstavnik izvršnega sveta dopolniti pismeno- 
obrazložitev? Prosim, tovariš Vujec ima besedo?. 

Peter Vujec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Pred- 
loženi zak-on o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala obravnava določena 
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vprašanja, ki so važna za sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in gozdarstvo. 
Nasadi so draga investicijska naložba in ima uporaba neustreznega sadilnega 
materiala 'daljnosežne negativne materialne posledice. Nasadi so namreč mono- 
kulture, katerih proizvodnja traja 10 in več let. Zato je pri osnovanju novih in- 
tenzivnih nasadov za njihovo uspešnost in rentabilnost bistvenega pomena kvali- 
teta sadilnega materiala in to ne samo v smislu drevesničarskih norm, temveč 
tudi glede kvalitete izhodiščnega materiala, to je matičnih rastlin, ki jih uporab- 
ljamo za pridobivanje semena, eepičev, oziroma pcdtaknjencev. Kvaliteta sadil- 
nega materiala namreč bistveno' vpliva na hitrejšo rodnost ter na doseganje 
večjega, kvalitetnejšega in stalnejšega pridelka. Za doseganje teh ciljev je v 
predlogu zakona dan glavni poudarek prav urejanju teh vprašanj. 

Pridelovanje in promet sadilnega materiala v kmetijstvu in gozdarstvu 
sta bila v naši državi prvikrat enotno urejena s temeljnim zakonom o sadilnem 
materialu, ki je bil sprejet jeseni leta 1966. S tem zakonom se ureja zlasti to, 
kdo lahko prideluje sadilni material in pod kakšnimi pogoji ter kakšen sadilni 
material gre lahko v promet, oziroma kakšnega lahko uporablja delovna orga- 
nizacija za lastno proizvodnjo'. 

Temeljni zakon o sadilnem materialu ureja zelo podrobno in natančno 
skoraj vsa vprašanja s tega področja tako, da preostaja republiškemu zakonu 
le ureditev nekaterih manj pomembnih podrobnosti. To je tudi ugotovila zako- 
nodajno-pravna komisija, ko je dne 4. tega meseca razpravljala o predlogu 
tega zakona. Pri pripravi in izdelavi predloga republiškega zakona o pogojih 
za pridelovanje sadilnega materiala etmo se torej omejili le na določbe, za 
katere so republike pcsebej pooblaščene. Podrobneje pa predlog zakona ureja 
register in evidenco o pridelovanju sadilnega materiala, s čimer smo se izognili 
posebnemu izvršilnemu predpisu. Republike so pooblaščene, da predpišejo' po- 
goje glede objektov, opreme in strokovnega kadra za pridelovanje sadilnega 
materiala. Menili smo, da ne bi bilo smotrno, da bi proizvajalcem predpisovali 
obseg površin in kakšno opremo morajo uporabljati pri pridelovanju sadilnega 
materiala. Glavni poudarek smo dali predvsem uporabi in zagotovitvi repro- 
dukcijskega materiala, to ie da proizvajalci sadilnega materiala vežejo svojo 
proizvodnjo na kontinuirano oskrbovanje s selekcioniranim izhodiščnim mate- 
rialom, ki je potreben za proizvodnjo sadilnega materiala in pa strokovni uspo- 
sobljenosti kadrov za to proizvodnjo in za izvajanje strokovne kontrole. 

V pripravah na ta zakon je bilo precej govora tudi o proizvodnji sadilnega 
materiala s strani zasebnikov, to je privatnih proizvajalcev. V Sloveniji je 
28 zasebnih pridelovalcev sadilnega materiala za sadjarsko proizvodnjo1, in 
21 zasebnih proizvajalcev za vinogradniško proizvodnjo. Po temeljnem zakonu 
o sadilnem materialu lahko pridelujejo zasebniki sadilni material le v koope- 
raciji z delovno organizacijO'. Privatni proizvajalci ne smejo sami dajati v promet 
sadilnega materiala. Zaradi takšnih določil je izvršni svet, ko je razpravljal o 
predlogu tega zakona na predlog sekretariata za gospodarstvo sprejel sklep, 
da se predlaga spremembo 2. odstavka 2. člena temeljnega zakona o sadilnem 
materialu. 

Osnutek zakona so obravnavali odbor za proizvodnjo in promet republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije, občasni odbor za proizvodnjo' in promet ter 
poslovno sodelovanje gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije in zakono- 
dajno-pravna komisija. Pripombe, ki so bile predlagane, so bile sprejete in 
Usklajene s predlogom zakona. 
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Iz navedenih razlogov in glede na obrazložitev, ki je priložena k predlogu 
tega zakona, predlagam v imenu izvršnega sveta, da republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije predloženi zakon sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim poročevalca odbora za proizvod- 
njo in promet, da pove ali se v imenu odbora strinja z amandmajem zakono- 
dajno-pravne komisije k 2. členu predloženega zakona. (Se strinja.) Hyala lepa. 

Prehajamo na obravnavo in sicer najprej v načelu. Se kdo javlja k besedi. 
(Nihče.) Zaključujem načelno obravnavo in prehajam na obravnavo v podrob- 
nostih. Se kdo javlja k obravnavi v podrobnostih? (Ne javi se mhce.) Ker se 
nihče ne javlja, ugotavljam, da lahko glasujemo o predlogu zakona. Člani 
republiškega zbora, ki so za sprejetje zakona o pogojih za pridelovanje sadil- 
nega materiala, naj prosim, dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala 
lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pogo- 
jih za pridelovanje sadilnega materiala. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o> poravnalnih svetih. 

Predlagatelj tega predloga zakona in novih amandmajev k temu predlogu 
je izvršni svet, ki ie tudi v tem primeru dal pismeno obrazložitev. Za svojega 
predstavnika je izvršni svet določil republiškega sekretarja za pravosodje m 
občo upravo dr. Viktorja Damjana. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacij sko-politična vpraša- 
nja našega zbora in zakcncdajno-pravna komisija. Poročilo odbora in komisije 
ste prejeli. Če želi predstavnik izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazlo- 
žiti, mu dajem besedo-. 

Dr. Viktor Damjan: Tovarišioe in tovariši poslanci. O predlogu za- 
kona o poravnalnih svetih bi želel k pismeni obrazložitvi gradiva dodati nekaj 
ugotovitev, ki naj prispevajo k boljšemu razumevanju družbenega pomena, 
področja dela in organizacije poravnalnih svetov. 

Ideja o reševanju medsebojnih sporov na miren način, brez posredovanja 
sodišča ali kakega drugega oblastnega organa ni nova. Med občani, zlasti 
tistimi, ki niso podvrženi pravdarstvu, je povzročila, da so se sami zaceli 
obračati na posamezne predstavnike družbenopolitičnih skupnosti ali pa na 
predstavnike družbenih, političnih ali pa drugih organizacij, da bi izvensodno 
poravnali konflikte med državljani. Iz te dejanske potrebe je izšla zamisel, da 
naj se ustanovi posebna institucija, ki bi lahko uspešno pa tudi hitro posredo- 
vala pri poravnavanju sporov, ki nastajajo med občani, in ki često po nepo- 
trebnem kalijo dobre odnose med ljudmi v ožji ali celo širši okolici. 

Ustanovitev take institucije se je skladala tudi s potrebo po razbreme- 
nitvi sodišč, ki zaradi posredovanja med občani niso vselej mogla sproti 
reševati drugih tekočih zadev. Pri sodiščih se namreč rešuje mnogo takih spo- 
rov, ki bi bih lahko rešeni brez intervencij sodišča. Dobra tretjina, ponekod 
pa ćelo polovica vseh zadev, ki jih obravnavajo sodišča v kazenskem postopku, 
odpade na manj pomembna kazniva dejanja, ki se preganjajo na predlog ali 
na zasebno tožbo. Veliko je takih predmetov v pravdnih zadevah, kot na primer 
majhne terjatve, mejni spori ipd. Cestokrat se te zadeve rešijo tudi pred sodišči 
s poravnavo. Zato se je tudi s tega vidika kazala potreba po izvensodnem 
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■organu, ki bi imel nalogo pomirjevanja med občani in poravnavanja medse- 
bojnih sporov. 

V Sloveniji so se začele priprave za ustanavljanje poravnalnih svetov v 
začetku leta 1959. Pobudo so takrat prevzela sodišča, ki so zainteresirala zlasti 
ljudske odbore, odbere Socialistične zveze in druge politične faktorje. Po' objavi 
resolucije ljudske skupščine z dne 29. maja leta 1959, ki je priporočila ustanav- 
ljanje poravnalnih svetov, so se začele po občinah in po' krajih obširne priprave, 
tako v organizacijskem kot v kadrovskem pogledu. Nekateri ljudski odbori so 
takrat sprejeli tudi odloke o ustanovitvi poravnalnih svetov, določili število in 
njihova območja. Pridobivanje širše javnosti za obravnavanje določenih vpra- 
šanj, ki so bile do tedaj v pristojnosti pravosodja, v znatnem obsegu razširja 
družbeno samoupravljanje tudi na tem področju. 

Vsa ta leta so ti poravnalni sveti delovali zelo uspešno, saj je njihovo 
število v zadnjih letih ostalo v glavnem nespremenjeno'. Leta 1965 je delovalo 
v okviru krajevnih skupnosti 625 poravnalnih svetov, ki so obravnavali 7874 za- 
dev, leta 1966 pa 612 z okrog 7000 zadevami. Pomembno' je dejstvo, da so 
poravnalni sveti dosegli poravnave v dveh tretjinah obravnavanih primerov. 
Pomanjkanje zakonske ureditve je ponekod bila ovira za še uspešnejše delo- 
vanje poravnalnih svetov. Praktično je le zakon o stanovanjskih skupnostih 
vseboval nekaj najosnovnejših določb o poravnalnih svetih, katerih delo je bilo 
tedaj usmerjeno predvsem v poravnavanje stanovanjskih sporov. 

Poravnalni sveti imajo svojo zakonsko utemeljitev tako v določilih zvezne 
kakor tudi republiške ustave, ki določata, da se na podlagi zakona lahko usta- 
navljajo. poravnalni sveti in druge ustanove za obravnavanje sporov med občani 
ali organizacijami. Potreba, da se izda ustrezni republiški zakon, ki naj uredi 
vprašanje organizacije in dela poravnalnih svetov v naši republiki, je bila 
nakazana že v smernicah in stališčih, ki jih je sprejel aprila leta 1964 organi- 
zacijsko-politični zbor naše skupščine. Ta stališča so bila osnova za izdelavo 
tez za republiški ziafccn o poravnalnih svetih in tudi podlaga za stališča o 
predlogih za zvezni splošni zakon o poravnalnih svetih. Predlog tega republiškega 
zakona, ki so ga obravnavali ustrezni zbori in odbori, je bil spomladi letos 
predložen v obravnavo tudi republiškemu zboru. Glede na to, da je maja letos 
zvezna skupščina sprejela splošni zakon o poravnalnih svetih, je republiški zbor 
odložil obravnavo tega predloga in naročil, naj predlagatelj uskladi predlog 
republiškega zakona s splošnim zakonom. Od tcd izvirajo trije amandmaji, ki so 
priloženi zakonskemu predlogu, in ki imajo usklajevalni karakter. 

Zakonski predlog določa, da so poravnalni sveti samostojni in neodvisni 
družbeni organi, ki imajo pomembno funkcijo utrjevanja in poglabljanja sožitja 
med občani. Poravnalni sveti niso del sodnega sistema. Niti nimajo obeležja 
oblasti. Zato ne morejo odločati, ampak so družbeni organ, s pomočjo katerega 
zainteresirane stranke lahko rešujejo svoje spore in sklepajo poravnave. 

Opozoriti moram na okoliščino, da ta zakonski predlog v skladu z ustav- 
nimi možnostmi določa širše področje, kakor splošni zakon, saj predvideva 
poravnavanje sporov ne le med občani, temveč tudi med občani in organizaci- 
jami ter med samimi organizacijami. Ustavno določilo omogoča torej ustanav- 
ljanje poravnalnih svetov tudi v delovnih in drugih organizacijah, sicer pa je 
iz prakse znan primer, ko. je pri trgovinski, zbornici v Celju, leta 1962 uspešno 
deloval tak poravnalni svet. 

Čeprav je to področje sicer doslej urejeno s statutarnimi predpisi, bo predla- 
gani zakon prinesel tudi na to področje več jasnosti. Postal bo v določenem 
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smislu zakonit okvir za najrazličnejše oblike družbene intervencije za mirno 
urejanje oporov in za krepitev sožitja med ljudmi. 

Glede na fiziognomijo poravnalnih svetov, ki se oblikujejo v praksi in organ- 
sko rastejo, bi ne bilo smotrno podrobneje predpisati postopka pred poravnalnim 
svetom. Ustnost je ena izmed bistvenih sestavin postopka pred poravnalnim 
svetom poleg neposrednosti, hitrosti in brezplačnosti. Značaj poravnalnih svetov 
izhaja iz namena po ustvarjanju dobrega sožitja, pomirjevanju m prevzgoji 
ljudi, kar se da doseči predvsem z neposredno udeležbo spornih strank. Zato 
predlog zakona določa, da je postopek možno izvesti le ob navzočnosti obeh 
strank ah njunih zakonitih zastopnikov. Moč poravnave, sklenjene pred porav- 
nalnim svetom, naj temelji predvsem na moralni obveznosti strank. Zato naj 
takšne poravnave nimajo izvršilne moči. Vsebina sklenjene poravnave sicer 
velja, ne more pia imeti izvršilni naslov — ima lahko le značaj izvensodne 
poravnave. Ce zavezana stranka ne izpolni s poravnavo sprejete obveznosti 
oziroma krši sprejeti dogovor, jo nasprotna stranka lahko toži pred sodiščem 
splošne pristojnosti. Sele na osnovi pravnomočne sodbe sodišča je možno spro- 
žiti postopek, da se prisilno ustvari stanje, kakršnega je v korist zahtevajoče 
stranke konstituirala sodba. 

Glede zapisa poravnav, sklenjenih pred poravnalnim svetom, obstojata dve 
stališči, in sicer o obveznem in o neobveznem zapisu poravnave. Izvršni svet 
je sprejel rešitev, ki predvideva obvezen zapis poravnave. Zapisana poravnava 
naj vnese v poslovanje poravnalnih svetov jasnost in naj obenem prepreči ne- 
potrebno zasliševanje prič o vsebini sklenjene poravnave v morebitnem po- 
stopku pred sodiščem. 

Takšna je fiziognomija predloga zakona o poravnalnih svetih. 
Ob sprejemu zakona bi veljalo posebej opozoriti občinske skupščine, kra- 

jevne skupnosti, delovne in druge organizacije na družbeno pomembnost izven- 
sodnega poravnavanja sporov, da bi tako spodbudili prizadevanja za ustanavlja- 
nje in skrb za redno delovanje poravnalnih svetov. 

V imenu izvršnega sveta predlagam, da republiški zbor Skupščine SR Slo- 
venije sprejme zakonski predlog s predlaganimi spremembami. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim poročevalca odbora za organi- 
zacijsko-politična vprašanja, da pove svoje stališče o amandmajih zakonodajno- 
pravne komisije, in sicer k 3. členu in k 5. členu. Ali se odbor za organizacijsko- 
politična vprašanja strinja s temi amandmaji? (Se strinja.) 

Tako imamo predlog zakona pred seboj, obrazložitve smo prejeli in lahko 
preidemo na obravnavo, in sicer najprej načelno. Se kdo javlja k besedi? (Ne 
javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja, takoj zapiram načelno obravnavo. 

Prehajam na obravnavo o podrobnostih. Se kdo javlja k besedi? (Ne javi 
se nihče.) Ker se ne javi nihče, zapiram obravnavo o podrobnostih in prehajam 
na glasovanje. Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za sprejem zakona 
o poravnalnih svetih, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Ne javi se nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog zakona o poravnalnih svetih 
soglasno sprejel. 

Prehajamo na naslednjo točko. Po dnevnem redu bi to bil problem, ki ga 
imamo odprtega s prosvetno-kulturnim zborom skupščine. Ker pa bo to brez 
dvoma daljši postopek, ker želi prosvetno-kulturni zbor, da nam pojasni svoje 
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stališče prek svojega zastopnika, tovarišice podpredsednice dr. Aleksandre Korn- 
hauser, predlagam, da v smislu dovoljenja, ki ga daje poslovnik, spremenimo 
vrstni red dnevnega reda na sami seji in da preidemo na 8. točko dnevne- 
ga reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembi 
zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Ali se s tem predlogom strinjate? (Da.) Ugotavljam, da se strinjate, zato 
prehajamo na postopek v zvezi s sprejemanjem zakona o prispevkih in davkih 
občanov. Predlagatelj je tudi to pet izvršni svet, ki je dal tudi pismeno obrazlo- 
žitev. Za svojega predstavnika pa je določil tovarišioo Dragim Dekleva. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in prora- 
čun in zakonedajno-pravna komisija. Pismeni poročili odbora in komisije ste 
prejeli. Prosim, ali želi tovarišica Deklevova pojasniti oziroma obširneje obrazlo- 
žiti predlog zakona? (Ne.) Hvala lepa. 

Ker imamo vso- materijo pred seboj, lahko preidemo na načelno obravnavo 
tega zakona. (Ne javi se nihče.) Ker ni udeležbe, zapiram načelno obravnavo 
m odpiram obravnavo o podrobnostih. Vidim, da ni nobenega, ki bi se želel 
udeležiti te obravnave. Zato zaipiram to obravnavo in prehajamo na glasovanje. 
Prosim člane republiškega zbora, ki so za sprejetje predloga zakona o spremembi 
zakona o prispevkih in davkih občanov, da dvignejo roko*. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membi zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Dokler gospodarski zbor še razpravlja, preidimo še na naslednjo, to je na 
9. točko dnevnega reda. Predlog zakona o dopolnitvi zakona O' delu in 
pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, 
je predložil izvršni svet skupno s pismeno obrazložitvijo. Predstavnik izvršnega 
sveta je Viktor Repič. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacij sko-politična vprašanja 
in zakonodajno—pravna komisija. Obe poročili imate v svojih materialih. Prosim 
tovariša Repiča, da pove, ali želi predlog zakona še ustno obrazložiti. (Ne.) 
Potem prehajamo na obravnavo, in sicer najprej na načelno. Želi kdo sodelovati 
v načelni obravnavi? (Nihče.) Ker ne, jo zapiram in odpiram obravnavo o 
podrobnostih. Se želi kdo udeležiti te obravnave? (Ne.) Ker ne, jo zapiram in 
prehajam na glasovanje. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za sprejem zakona o- dopolnitvi 
zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je 
prenehala funkcija, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je' kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo- hotel vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o dopolnitvi zakona o delu in pravicah 
republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, soglasno 
sprejet. 

Ostane nam še 10. točka dnevnega reda, to je predlog odloka o 
finančnem programu za financiranje adaptacije vzgojnega zaveda Veržej. 

Predlagatelj predloga je tudi to pot izvršni svet. V naših materialih imamo 
njegovo pismeno obrazložitev. Za svojega predstavnika je izvršni svet določil 
tovariša Borisa Lipužiča. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in prora- 
čun in zakonedajno-pravna komisija. Poročilo enega in drugega imate v svojih 
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materialih. Želi tovariš Boris Lipužič ustno dopolniti obrazložitev tega odloka? 
(Ne.) Odpiram obravnavo' predloga odloka. Ali se želi kdo udeležiti te obravnave? 
(Ne.) Ker ne, zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. Prosim tovariše in 
tovarišice, člane republiškega zbora, ki so za sprejem odloka o finančnem pro- 
gramu za financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej, da dvignejo roko'. 
(Vsi poslanci dvignejo roko>.) Je kdo proti? (Nihče.) Ali se je kdo hotel vzdržati 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o 
finančnem programu za financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej. 

Zadnja 11. točka dnevnega reda — razume se, da nam ostane, 
potem še 7. in končanje 3. točke, so razrešitve, imenovanja in volitve. 

Predloge bomo obravnavali po vrstnem redu, kakor jih imamo predložene 
v gradivu. Obveščam tovariše in tovarišice, člane republiškega zbora, da je 
izvršni svet k vsem predlogom, kjer je potrebno njegovo mnenje, dal pozitivno 
mnenje. 

Kot prvo vzemimo razrešitev in imenovanje predsednika in člana upravnega 
odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. 

Pred seboj imate konkretne predloge, zato moram vprašati samo še pred- 
stavnika komisije za volitve in imenovanja, tovariša Milana Vižintina, ali želi ta 
predlog še kaj dopolniti? (Ne.) Ali imajo drugi člani republiškega zbora kako 
pripombo ali kako vprašanje v zvezi s tem predlogom, ki ga imamo pred seboj? 
To je, da se razrešita dosedanji predsednik upravnega odbora tovariš inž. Miran 
Mejak, ki je član izvršnega sveta in tovariš inž. Karmelo Budihna, ki je postal, 
kakor veste, generalni konzul, in da se imenujeta: za predsednika upravnega 
odbora tovariš inž. Ivo Pariš in za člana tovariš inž. Miran Mejak. So kake 
pripombe k tem predlogom? (Ne.) Ker jih ni, vas prosim, da tisti, ki ste za 
tak predlog, dvignete roko'. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo' vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zibor soglasno sprejel sklep, ki je vsebovan 
v tem predlogu. 

Prehajamo na imenovanje člana v upravni odbor sklada federacije za 
kreditiranje gospodarskega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik 
in krajev. 

Pred seboj imate predlog sklepa, in sicer, da namesto sedanjega člana 
Rudija Cačinoviča prevzame to mesto tovariš Mirko Jamar. Ali želi predstavnik 
komisije za volitve in imenovanja dati ustno obrazložitev? (Ne.) Potem vas 
prosim, tovariši, ali je kakšna pripomba ali kakšen ugovor? (Ne.) Ker ni, lahko 
glasujemo' o- tem predlogu? Prosim tiste, ki so za ta predlog, da dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Ali je kdo proti? (Nihče.) Ali se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel sklep, s katerim se 
imenuje tovariš Mirko' Jamar za člana tega zveznega organa. 

Prehajamo na razrešitev republiškega sekretarja v izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, tovariša Mirka Tuška, ki je postal stalni, profesionalni tajnik 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

Tovariš Milan Vižintin, imaš kakšno pripombo k temu predlogu? (Ne.) Ali 
je kako drugo vprašanje, kakšna pripomba ali ugovor? (Tudi ne.) Prosim tiste, 
tovariše in tovarišice, ki so za ta sklep, da dvignejo roko'. (Vsi poslanci dvignejo 
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roko.) Je kdo proti temu sklepu? (Nihče.) Se kdo želi vzdržati glasovanja o tem 
sklepu? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta sklep soglasno sprejet. 
Prehajamo na imenovanje predsednika in članov sveta republiškega zdrav- 

stvenega centra. 
Tovariš Milan Vižintin, želiš kaj dopolniti ali pripomniti? (Ne.) Hvala lepa. 

Ah je kako vprašanje, kaka pripomba ali ugovor proti predlogu sklepa? V 
sklepu so predlagani: za predsednika doc. dr. Bojan Fortič, za člane pa: 
doc. dr. Bojan Accetto, dr. Lidija Andoljšek, prof. dr. Bogdan Brecelj, prof. 
dr. Franc Celesnik, prim. dr. Adolf Drolc, dr. Anton Fazarinc, Anton Grabenšek, 
dr. Slobodan Globelmik, doc. dr. Miloš Kobal, prim. dr. Ivan Kopač, prof. 
dr. Stanislav Mahkota, dr. Jože Marolt, dr. Samo Modic, dr. Štefan Plut, 
prof. dr. Božena Ravnihar, dr. Bogomir Skrget, prim. dr. Zmago Slokan, 
dr. Janko- Sušnik, Stane Šelih, Majda Slajmer-Japelj, dipl. ekon. Lovro Šubelj, 
dr. Dušan To-mažič, dr. Vladimir Trošt, mg. p-h. Janez Vrbinc. 

Pripomb oziroma ugovorov ni bilo. Potem lahko preidemo na glasovanje 
in vas prosim, da tisti, ki ste za predlog, dvignete roko'. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala lepa. Ali je bil kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je 
kdo hotel vzdržati glasovanja o tem predlogu? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o imenovanju predsednika in članov sveta repu- 
bliškega zdravstvenega centra republiški zbor soglasno sprejel. 

Ostane nam še razrešitev in izvolitev sodnikov za prekrške republiškega 
senata za prekrške. 

Tu so- navedeni tisti, ki se razrešijo in tisti ki so predlagani. Ali ima komi- 
sija za volitve in imenovanja kako dodatno informacijo ali pripombo? (Ne.) 
Hvala lepa. So kakšna vprašanja ali pripombe s strani članov republiškega zbora? 
(Ne.) Ce ne, potem lahko preidemo na glasovanje. Prosim tiste, ki so- za sklep 
o razrešitvi in izvolitvi sodnikov za prekrške republiškega senata za prekrške, 
da dvignejo roko? (Vsi poslanci -dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti temu 
sklepu? (Nihče.) Se je kdo- hotel vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta sklep soglasno sprejet. 
Imamo še imenovanje republiškega javnega pravobranilca. Ah komisija 

nima nič dodati? (Ne.) J-e kako vprašanje -ali kaka pripomba k temu predlogu 
s strani članov republiškega zbora? (Ni.) Prosim, da preidemo na glasovanje. 
Tisti t-ovariši in tovarišice, ki so za predlog, da se imenuje Fedor Košir, dose- 
danji republiški javni pravobranilec za republiškega javnega pravobranilca, 
p-ro-sim -da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo r-o-ko.) Hvala lepa. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, -da je predlog soglasno sprejet. 
Zadnji predlog je predlog o imenovanju predstavnika Skupščine SR Slove- 

nije v razpisno- k-cmisijo za sestavo predlo-ga za direktorja republiškega zaveda 
za socialno- zavarovanje v Ljubljani. 

V to komisijo- predlagamo to-variša Mirka Zlatnarja. Je kako- vprašanje 
ali kakšen prigovor s strani članov rep-ubliškega zbora? (Ne.) Ker ni, lahko 
preidemo na glasovanje. Pro-sim tovariše in tovarišice, ki so za predlog, da 
imenujemo v to razpisno komisijo kot našega predstavnika to-variša Mirka 
Zlatnarja, da dvignejo roko-. (Vsi poslanci dvignejo roko-.) Hvala lepa. Je kdo 
pr-o-ti tem-u predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, -da je sklep o imenovanju tovariša Mirka Zlatnarja v razpisno 
komisijo soglasno sprejet. 
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Obveščen sem, da je gospodarski zbor medtem končal obravnavo 3. točke. 
Ker se bo morala grupa poslancev še sestati in pregledati predloge in .amand- 
maje, dane v razpravo, predlagam, da nadaljujemo s sejo* popoldne ob 16. uri. 

Ker ugotavljam, da se strinjate, pretrgavam dopoldansko sejo in bomo 
nadaljevali s skupno sejo ob 16. uri. Po skupni seji bomo prešli še na zadnjo 
točko, to je 7. točko našega dnevnega reda. 

Grupa, ki je sestavila predloge za 3. točko dnevnega reda, ima sedaj 
sestanek v sobi 212/11. 

(Seja je bila prekinjena cib 14. uri in se je nadaljevala skupno z gospodar- 
skim zborom ob 16. uri.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Nadaljujemo z razpravo o gibanju gospo- 
darstva v letu 1967 na skupni seji. 

Med odmorom je skupna komisija redigirala dokončni predlog ugotovitev. 
Prosim tovariša Puharja, da kot poročevalec te skupne komisije da poročilo. 

Franc Puhar: Tbvarišice in tovariši poslanci. Dopoldanska razprava 
v republiškem in gospodarskem zboru je potekala tako, da lahko, rečemo, da 
so bili napori skupine poslancev, ki je popravljala ugotovitve in sklep, uspešni. 
V današnji razpravi je bilo danih več predlogov za spremembe in dopolnitve. 
Skupina poslancev je o teh predlogih v odmorih razpravljala ter del predlogov 
upoštevala. Tiste predloge, ki so bili upoštevani, je skupina poslancev že tudi 
vključila v končni predlog ugotovitev in sklepa. Pripombe k predlogom bom 
podal po tistem vrstnem redu, kot so. jih poslanci predlagali. 

Nekaj predlogov poslanca Leopolda Kreseta je takih, ki so že bih zajeti 
v predloženem gradivu, nekatere pa je skupina poslancev upoštevala sedaj in 
sicer: tretji odstavek prvega poglavlja na prvi strani se sedaj glasi takole: 
»Oba zbora ugotavljata, da so problemi, do. katerih prihaja, predvsem posledica 
postopnega in prepočasnega prehajanja na nove pogoje gospodarjenja, ki jih je 
uveljavila gospodarska reforma.« Torej se črtata besedi »gospodarskih organi- 
zacij.« Tu je konec odstavka in se začne nov odstavek: »Izhod iz nastalih pro- 
blemov je mogoče iskati prvenstveno' v povečani aktivnosti samih gospodarskih 
organizacij, ki bi se morala odraziti predvsem v hitrejšem preusmerjanju nji- 
hovega poslovanja na pogoje, ki jih postavlja tržno gospodarstvo.-« Črta se 
nadaljevanje: »kajti prostor za državne ukrepe na področju gospodarstva se vse 
bolj zožuje,« odstavek pa se nadaljuje z besedilom: »eden cd pogojev za 
uspešnost takšne .aktivnosti podjetij pa ie v tem, da bodo tudi vsi državni organi 
odločno, hitreje in bolj poglobljeno proučevali gospodarska gibanja in predlagali 
ali pedvzemali ukrepe, ki bi mogli vplivati na odpravo nastalih motenj in n.a 
pospešitev razvoja.« 

Naslednji predlog tovariša Leopolda Kreseta, ki ga je skupina poslancev 
sprejela, je, da se na drugi strani spodaj, zadnja alinea dopolni tako, da se glasi: 
»takšno uveljavljanje instrumetnov plačilnega prometa (menica, ček, kliring) in 
širša uporaba možnosti kompenzacije in asignacije, ki bo omogočila večjo 
prožnost in hitrejšo cirkulacijo, hkrati pa izločilo, žarišče nelikvidnosti itd.« 

Oba predloga k 4. točki sta bila na seji skupine poslancev zavrnjena pred- 
vsem zaradi tega, ker so poslanci smatrali, da je vprašanje take sistemske 
ureditve delitve družbenega proizvoda, da bo formiranje proračunov v strogi 
odvisnosti cd gospodarskih rezultatov, danes nemogoče vključiti v predloženi 
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akt, ampak da je potrebno o tem vprašanju razpravljati na eni izmed prihodnjih 
sej Zbora, ko bo na dnevnem redu debata o proračunski politiki. Načelo zago- 
tovitve postopnega zmanjševanja udeležbe družbe v delitvi družbenega proiz- 
voda, v skladu z načeli gospodarske reforme je zajeto v zadnji alinei na 
strani 3. 

Naslednjo pripombo tovariša Kreseta v zvezi s povečanjem materialne 
odgovornosti bank, za varnost in selektivnost naložb ter zagotovitvijo' meha- 
nizma strokovne kontrole nad bančnim poslovanjem, je skupina poslancev 
smatrala kot še nerazčiščeno vprašanje, zaradi česar je smatrala, da ni smotrno, 
da ga vnesemo v današnji predlog. 

Naslednji predlog in sicer, da se uveljavijo taki gospodarski instrumenti, 
ki bodo sredstva podjetij in bank usmerjali predvsem v naložbe za moderni- 
zacijo in rekonstrukcijo perspektivnih obstoječih kapacitet, je smiselno že 
zajet v tekstu prve alinee na strani 4, ki se glasi: »ukrepe, s katerimi se bo 
stimulirala uporaba sredstev za modernizacijo proizvodnje.« 

Tudi naslednji predlog, da je potrebno uskladiti delovanje blagovnega 
režima pri uvozu in izvozu z interesi in gibanji v 'domači proizvodnji in na 
tržišču, je že zajet v drugi alinei na strani 4, ki se glasi: »izpopolnitev zunanje- 
trgovinskega, carinskega in deviznega režima v smislu večje prožnosti in prila- 
gajanja pogojem na inozemskih tržiščih zaradi pospeševanja domače proizvodnje 
in ekonomsko upravičene menjave z .inozemstvom.« 

Predlog, da je potrebna večja razčlenitev carinske tarife zaradi selektivnejše 
in bolj upravičene zaščite domače proizvodnje, modernizacija carinskega 
postopka ter uvedba izvencarinske zaščite domačega tržišča pred nekvalitetnim 
uvozom, je zajet na strani 4 v peti alinei, prav tako pa je vsebovan tudi predlog, 
da naj se uvedejo carinske olajšave pri uvozu blaga, za predelavo in dodelavo 
v mednarodni kooperaciji, kadar je to blago namenjeno izvozu. 

Predlog, da naj se na strani 4 v 6. odstavku doda na koncu nova alinea; »z 
republiškim predpisom je treba v celoti urediti status in šolanje vajencev.«, 
je že zajet na strani 6, kjer se četrta alinea glasi »proučiti in sprejeti ukrepe 
za izboljšanje pogojev za odpiranje učnih mest, zlasti terciarnih dejavnosti itd.« 

Poslanec Rado Sorli je predlagal, da se uredi pogoj poslovanja naših grad- 
benih podjetij na gradbenem trgu v Avstriji. Smatramo, da je to vprašanje 
zajeto na strani 4, točka 5, prva alinea, in sicer v tekstu: »proučitev ekonom- 
skih pogojev, pod katerimi poslujejo' naše gospodarske organizacije v primerjavi 
z inozemskimi podjetji.« Predlagamo pa, da se črta besedi »proučitev ekonom- 
skih« in ostane samo »proučitev pogojev.« V razpravi je bilo rečeno, da je ta 
ideja koristna in jo bo sekretariat za gospodarstvo takoj upošteval. 

Tovariš Miran Goslar je dal predlog, da bi se na 2. strani četrta alinea 
popravila tako, da bi se glasila: »opredelitev poslovnih bank kot osnovnih 
nosiloev kreditne politike s tem, da se omeji reeskcntna politika narodne banke 
le na kreditiranje vseh oblik izvoza in za uveljavitev večje selektivnosti teh 
bank na osnovi skupnih dogovorov med njimi in narodno banko.« Skupina 
poslancev je predlog sprejela. 

Tovariš Kavtičnik, poslanec gospodarskega zbora, je predlagal, da se tekst 
na strani 3, poglavje IV, alinea 1, črta, pri čemer je skupina poslancev menila, 
da ga je mogoče nadomestiti z naslednjim besedilom, ki ga predlaga poslanec 
Kavtičnik: »Pospešiti proučevanje razvojnih perspektiv, kompleksnega gospo- 
darskega in socialnega razvoja ter izdelavo programov modernizacije domi- 
nantnih gospodarskih dejavnosti.« 



49. seja 109 

Predlog tovariša Matačiča se nanaša na drugo alineo na strani 5, točka 6, 
ki se naj glasi: »pospešiti akcijo, da se sklenejo za inaše razmere ustrezni 
družbeni dogovori za usklajevanje in za družbeni nadzor nad gibanjem oseb- 
nih dohodkov in politiko notranje delitve dohodka.« 

Tovariš Jakofčič je predlagal, da se na strani 5, v poglavju 7, zadnji stavek 
drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Pospešiti je potrebno- vključevanje 
mladine.« Ostalih predlogov skupina poslancev ni sprejela, smatra pa, da so 
koristen prispevek k razpravi in jih bodo pristojni organi lahko upoštevali. 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovariši poslanci, slišali ste poročilo 
skupine poslancev in mislim, da iz obrazložitve jasno izhaja, kje je prišlo do 
spremembe teksta. Kolikor še ni razumljivo oziroma imajo posamezni predla- 
gatelji amandmajev še kakšne pripombe, prosim, da to obrazlože. Prosim, besedo 
ima tovariš Matičič. 

Cene Matičič: Na strani 4 predlagam spremembo, in-sicer, da se 
4. alinea 5. točke dopolni tako, da se za besedo »prožnosti« deda še besedi »in 
dinamičnosti.« Smatram namreč, da je potrebno carino usposobiti ne samo v 
tem smislu, da bo prožna, pač pa tudi dinamična glede na pogoje, ki se pojav- 
ljajo na zunanjih tržiščih. 

Na strani 5 predlagam, da se ziadnja alinea točke 6 dopolni v tem, smislu, 
da je treba pri zveznih organih doseči dopolnitev predpisov, ki bodo omogočili 
republikam sklepati učinkovite družbene sporazume o gibanju osebnih dohod- 
kov in delitvi notranjega dohodka, kajti če sprejemamo samo družbene spora- 
zume o gibanju osebnih dohodkov, lahko s tem popolnoma zanemarimo delitev 
notranjega dohodka, to se pravi tisti drugi del akumulacije. 

Na strani 6 pa predlagam, da pred prvo alineo vstavimo novo alineo, ki se 
glasi: »proučiti sistem daljnoročnega in načrtnega planiranja kompenzacijskih 
del, ki naj bi v okviru srednje in dolgoročnih načrtov, upoštevaje konstantnost 
gospodarske rasti in približevanje k polni zaposlenosti, predstavljala nujen 
regulator optimalne stopnje zaposlenosti.« 

Predsedujoči Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? Prosim. Besedo ima 
tovariš Franc Puhar. 

Puhar Franc: V imenu skupine poslancev sem dolžan povedati, da je 
bilo na odborih in v skupini poslancev sprejeto stališče, da morajo biti v ugo- 
tovitvah navedeni le tisti problemi, ki jih lahko takoj rešimo. Akcije, ki imajo 
dolgoročnejši značaj, pa ne spadajo v ta akt, ampak v kreiranje politike gospo- 
darskega razvoja za leto 1968 oziroma za kasneje. 

Predsedujoči Miran Goslar: To pomeni, da odklanjaš ta amandma, 
medtem ko ostale sprejemaš. 

Franc Puhar: K ostalim nimam pripomb. 

Predsedujoči Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš 
Matičič. 

Cene Matičič: Namen mojega amandmaja je, da se prouči sistem 
daljnoročnega planiranja. Kolikor se ne sprejme moj amandma, lahko naspro- 
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tujemo še nekaterim ugotovitvam, na primer: 2. alinei na strani 6, »proučiti 
sistem evidentiranja nezaposlenosti.« 

Predsedujoči Miran Goslar : Tovariš Miran Mejak ima besedo. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš predsednik, če dovolite, bi zavzel stališče 
do amandmaja, ki ga je na koncu predlagal tovariš Cene Matičič. Strinjam se 
s tovarišem Puharjem, poleg tega pa bi rad povedal, da se tudi vsebinsko ne 
strinjam z amandmajem. Mislim, da v fazi, v kateri smo, ni osrednji problem 
polna zaposlenost, temveč je osnovni problem,, kako ustrezno zaposliti mladino, 
ki je končala obvezno šolanje. Mislim, da tudi če bi težili k polni zaposlenosti, 
ne bomo rešili problem mladine, to je tiste generacije, ki najbolj potrebuje 
delovna mesta. Zavzemam se za to, da se reši vprašanje zaposlovanja, vendar 
z drugačnimi ukrepi kot jih predlaga tovariš poslanec in cb drugi priliki. 

Predsedujoči Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? 

Cene Matičič (iz klopi): Svoj amandma umikam, ker smatram, da je 
problem dolgoročnejšega značaja. 

Predsedujoči Miran Goslar: Ali lahko zaključim razpravo? Mislim, 
da se moramo najprej sporazumeti o tem, da predlogi, ki jih je dal tovariš Krese 
razen nekaj izjem niso upoštevani v taki dikciji, kot jih je on predlagal, ven- 
dar pa so smiselno vključeni v tekst, ki je predložen. Glede na to smatram, da ni 
potrebno, da posebej glasujemo o njegovih predlogih. Ali smatrate za potrebno, 
da posebej glasujemo o njegovih amandmajih? (Ne.) Ugotavljam, da se strinjate 
s predlogom tako', da lahko preidemo na glasovanje o celotnem tekstu ugotovitev. 
Amandmaji, ki so bili sprejeti, in ki jih je tovariš Puhar vključil v sam tekst, 
so postali sestavni del predloga in lahko' glasujemo o predlogu kot celoti. 

Najprej bo glasoval republiški zbor. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel ugotovitve in sklep. 
Sedaj bo glasoval gospodarski zbor. Kdor je prosim za predlog, naj dvigne 

roko'. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Tudi gospodarski zbor je ugotovitve in sklep soglasno sprejel. 
Ta točka je zaključena, s tem pa tudi skupna seja obeh zborov. Zbora 

bosta nadaljevala z delom na ločenih sejah. Gospodarski zbor bo nadaljeval 
z delom takoj, republiški zbor pa čez pet minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.30 in se je nadaljevala ob 16.35.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Prehajamo sedaj 
k zadnji še nerešeni 7. točki dnevnega reda današnje seje. To je uskla- 
jevaini postopek med republiškim zborom in prosvetno-fcultuirnjm zborom o 
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. 

Republiški zbor je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah obravnaval 
na svoji 46. seii dne 8. 6. 1967. Prcsvetno^kulturni zbor je sprejel predlog 



49. seja m 

zakona za nami in v 'drugačnem besedilu. O tem je republiški zbor obvestil 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora z dopisom, ki je priložen h gradivu. 

Razen tega smo za današnjo sejo> prejeli od Miloša Poljanska še pismo', s 
katerim nas obvešča, da bo pri tej točki obrazložila stališče prosvetno-kultur- 
nega zbora tovarišica dr. Aleksandra Kornhauserjeva, podpredsednica prosvetno- 
kulturnega zbora. Izvršni svet je za svojega predstavnika v tem usklajevalnem 
postopku določil tovariša Borisa Lipužiča. 

Kot gradivo ste prejeli mnenje k amandmajem prosvetno-kulturnega zbora, 
ki ga je skupščini poslal sekretariat za prosveto in kulturo. Amandmaje sta 
obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakcnodajno-pravna komisija. Tudi 
poročili odborov ste v materialih prejeli. Opozarjam, da je bil danes razdeljen 
tekst svoječasnega poročila odbora za prosveto- in kulturo našega zbora in to 
zaradi tega, da vam bo bolj razumljivo, kako- to, da se v amandmajih pojavlja 
80. člen nekoliko drugače, kakor pa je v prvotnem tekstu zakona, ki ga imate 
pred seboj. V tekstu, ki ga imate pred seboj, sta bila 88. a člen in 88. b člen. 
V razpravah v odborih se je to potem spremenilo tako<, da je iz 88. a in b člena 
nastal samo en člen, pri čemer je 88. a člen iz tega teksta zakona, ki ga imamo 
v materialih, postal drugi odstavek člena 88. a, prvi odstavek tega člena pa je 
postal prejšnji 88. b člen. .Tako boste sedaj tekste lažje primerjali. 

Nadalje bi vas želel opozoriti tudi na to, da se je pri razmnoževanju seda- 
njega poročila odbora za prosveto' in kultiuro, to se pravi poročila datiranega z 
26. 9., vrinila tiskovna napaka. Na prvi strani tega poročila se pri amandmaju k 
novemu 88. a členu prva vrsta pravilno glasi: »V prvem odstavku se v peti 
vrsti...« 

Obveščam vas še o tem, da je dal tovariš Lojze Štefanič amandma k 
63. f členu zakona. Ta amandma pa po mojem mnenju in tudi po< mnenju drugih, 
s katerimi sem se imel priliko posvetovati, ni mogoč. Amandmaji so mogoči 
samo, dokler razprava traja, kakor hitro pa se pristopi h glasovanju, pa ni 
mogoče več stavljati amandmajev. Mi danes ne obravnavamo zakona, temveč 
usklajujemo besedilo-, zakona, kot smo ga sprejeli in z besedilom, kot so' ga 
sprejeli v prosvetno-kulturnem zboru. Glede na to razglašam amandma poslanca 
Lojzeta Štefaniča za nedopusten. 

S tem sem proceduralno' situacijo razčistil in mislim, da ie naj pravilneje, 
da damo besedo predstavniku prosvetno-kulturnega zbora, da nas obvesti o 
razlogih, ki so navedli prosvetno-kulturni zbor do stališč, ki so prišla do izraza 
v njegovih amandmajih. Prosim tovarišico' dr. Aleksandro. Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci. Zelo mi je žal, da je ta točka dnevnega reda tako pozna in 
zato vas uvodoma prcsim, da bi kljub temu, da ste verjetno že zelo utrujeni, 
poskušali posvetiti vso' potrebno pozornost problemu, ki ga bomo sedaj obrav- 
navali. 

K zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o snovni šoli je dal pro- 
svetno-kulturni zbor kot ste videli v materialu, amandmaje k 63. c členu, 
63. f členu in 88. a členu. Na sejah odborov, ki so- v usklajevalnem postopku 
obravnavali te člene, sta bila sprejeta amandmaja k 63. c členu in 88. a členu, 
in bosta kot taka prezentirana tudi temu odboru. Sporna sta ostala dva amand- 
maja, in sicer amandma k 63. f členu in amandma k prvemu odstavku 88. a čle- 
na. Ce dovolite, bi vam prihranila listanje po materialu in bi vas v nekaj 
besedah seznanila z bistvom spora, ki je nastal in povzročil ta usklajevalni 
postopek. Najprej 63. f člen. 
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Prvotna formulacija je določala, da obsega učna obveznost učiteljev za 
razredni pouk toliko učnih ur, kot jih določa predmetnik, vendar ne več kot 
24 ur na teden. Učna obveznost učiteljev za predmetni pouk pa je tedensko 
22 ur. Amandma pa pravi: »učna obveznost učiteljev tako za razredni kot za 
predmetni pouk je 22 ur.« Spor, če smem to tako imenovati, je v tem, da se 
razlikujemo v stališčih do vrednotenja učiteljevega dela na stcpnji razrednega 
pouka, to- je cd 1. do 4. razreda in na stopnji predmetnega pouka, to> je od 5. do 
8. razreda. 

Argumenti odborov, ki se z amandmaji ne strinjajo so tile: 
1. za vse učitelje sicer velja enotna 42-urna delovna tedenska obveznost, 

učna obveznost pa je lahko različna; 
2. tak amandmia, kot ga predlaga proisvetno-kulturni zbor, bi povzročil pro- 

dor predmetnega pouka v nižje razrede in 
3. amandma pomeni podražitev šolskega dela. 
Dovolite, da vas seznanim z argumenti, ki jih je navedel prosvetno-kultumi 

zbor, ko je odločal C' enotnem vrednotenju učiteljevega dela v osnovni šoli. 
Izhajamo iz 42-urne delovne obveznosti, pa tudi iz načela, da ima predmetni 
učitelj več izobraževalnega dela z mladino, učitelj na stopnji razrednega pouka 
cd prvega do četrtega razreda pa več vzgojnega dela, pa tudi več pestrosti v 
pripravah, glede na to, da poučuje različne predmete. Zaradi dejansko enake 
stopnje dela, je bilo sprejeto' tudi načelo enake stopnje izobrazbe, tako za 
razredni kot za predmetni pouk, le da naj bi imeli učitelji predmetnega pouka 
več strokovne izobrazbe, učitelji na stopnji razrednega pouka pa več pedagoško- 
psihološke izobrazbe. Toliko glede relacije učiteljev razrednega pouka — učitelj 
predmetnega pouka. 

Drug problem pa je, da bi, če ne bi sprejeli amandmaja, povzročili dejansko 
neustrezno in neenakomerno vrednotenje učiteljevega dela že na sami stopnji 
razrednega pouka. To se pravi od 1. do 4. razreda, kajti učitelj 1. in 2. razreda 
dela z 'učenci na teden 22 ur, učitelj 3. razreda, ki prav gotovo nima lažjega 
dela, pa mora delati 24 ur, torej bi imel kar za 10 l0/o višjo učno obveznost in 
če menimo, da mora biti pouk kvaliteten, s tem tudi 10 '%> višjo' delovno obvez- 
nost. Amandma prosvetno-kulturnega zbora je torej opravičen iz dveh razlogov. 
Prvi je v tem, da je treba učiteljevo delo v osnovni šoli vrednotili enotno, 
drugi pa je v tem, da kolikor amandmaja ne bi sprejeli, bi bih učitelji na 
stcpnji razrednega pcuka neenakomerno' vrednoteni, glede nato, v katerem 
razredu poučujejo. 

Omeniti moram še strah, da bi predmetni pouk prodrl v nižje razrede 
osnovnih šol. Menimo, da tak strah ni utemeljen. Ta predor bi bil možen le 
pri treh predmetih in sicer pri telesni vzgoji, pri likovnem pouku in pri 
glasbenem pouku. Najbrž bi bilo samo v korist otrokom, če bi lahko povsod 
namesto večkrat že postarane učiteljice razrednega pouka poučeval telesno 
vzgojo gibek mladenič, z diplomo učitelja telesne vzgoje. 

Dalje, prav gotovo ne moremo od vseh učiteljev zahtevati talenta za 
glasbeno in likovno vzgojo'. Vsak učitelj tega pouka pa mora poleg strokovne 
izobrazbe imeti tudi ta talent in zaradi tega menim, da se ni bati predora 
predmetnega pouka v teh predmetih na nižjo stopnjo. Če bo pripomogel k 
čemu, bo pripomogel kvečjemu k bolj kvalitetnemu delu. 

Še finančni aspekt. Sekretariat za presveto in kulturo je v materialu 
predložil res nekoliko zastrašujoče številke, vendar bi vas rada opozorila na 
to, da večina šol že prakticira enako učno obveznost in da je praksa tu pred 
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zakonom in pred. amandmajem, ter da je naš amandma v neki meri tudi posle- 
dica te prakse. Končno menimo tudi, da naj bi bilo finančno vrednotenje stvar 
meril temeljnih izobraževalnih skupnosti. Ta merila izobraževalne skupnosti 
pravkar delajo skupno z republiško izobraževalno skupnostjo in seveda ob sode- 
lovanju strokovnjakov sekretariata za presveto in kulturo. 

Zaradi razlogov, ki sem vam jih naštela, menimo, da je prvi amandma k 
63. f členu, ki zahteva enotno obremenjenost učnega kadra v osnovni šoli, 
utemeljen. 

Prvi odstavek 88. a člena pa je povzročil še več burje. Burje že na samem 
prcsvetno-kulturnem zboru, ki pa se je po dolgi, intenzivni razpravi vendarle 
večinsko odločil zanj. Prvotna formulacija je takšnale: »Učitelji, ki nimajo 
izobrazbe ustrezne stroke, oziroma stopnje, ki se zahteva za delovna mesta, 
na katerih opravljajo vzgojno-izobraževalno delo ob uveljavitvi tega zakona, 
si morajo najpozneje v petih letih cd uveljavitve tega zakona pridobiti zahte- 
vano izobrazbo.« Ce rezimiram, nestrokovni delavci naj bi si torej v petih letih 
pridobili potrebno izobrazbo, v nasprotnem primeru pa morajo zapustiti pro- 
svetne vrste. Amandma to zahtevo1 nekoliko^ zaostruje s tem, da naj bi prosvetni 
delavci v prvih treh cd petih možnih let opravili polovico študijskih obveznosti. 

Dovolite, da vas na kratko najprej seznanim z ugovori proti amandmajem. 
Pravijo, da smo nehumani do učiteljev, da si bodo starejši učitelji morda 
izobrazbo pridobili šele v zadnjih dveh od teh petih let. Ker je veliko govora 
o humanosti do učiteljev, bom izhajala najprej iz tega; za pridobitev višje 
izobrazbe, ki je predpisana, potrebuje najboljši redni študent, ki se ukvarja 
izključno s študijem, dobri dve leti, dve leti in tri mesece, dve leti in pol, v 
poprečju pa kar tri leta. Kako naj potem dopuščamo mnenje, da si bo učitelj, 
ki redno uči na šoli, lahko šele v zadnjih dveh letih pridobil strokovno 
izobrazbo, če ne bo v prvih treh, ki so mu na razpolago', resno delal. Zato 
menim, da je tak amandma nehuman, prav zaradi tega, ker ne sili učiteljev 
na takojšen in resen študij. Poleg tega je tu še materialno vprašanje. Ce bomo 
dopustili, da se bodo učitelji šele v zadnjih dveh od petih možnih let, o'dločali 
za študij, potem to pomeni, da bi bilo* zanje treba organizirati več kot pospešen 
študij. 

Če pa govorimo o sredstvih, potem bi to prav gotovo zahtevalo znatna 
sredstva. Iluzorno pa je pričakovati, da bi diplome kar delili za to, da bi še 
naprej omogočali nestrokovnemu kadru nestrokovno delo v šoli. Amandma sili 
vse prosvetne delavce k študiju, k takojšnjemu študiju za pridobitev ustrezne 
kvalifikacije, sili k temu, da ne bomo čez pet let stali pred podobno situacijo 
kot danes in ponovno odstopali od izvajanja tega zakona, o katerem bo danes 
ta zbor odločal, prav zato, ker nismo dosledno1 izpolnjevali načel, za katere se 
danes odločamo. Toliko o humanosti do učiteljev. 

Dovolite, da opozorim še na eno, prav tako potrebno humanost, humanost 
do učencev, za katere se je prosvetno-kulturni zbor odločil, da ji bo dal ob 
primerjavi obeh humanih odnosov prioriteto. 

Nehumano do učencev je, da jih že tako dolgo' poučuje nestrokovno uspo- 
sobljen kader. Komaj dobrih 60 °/o učencev v Sloveniji uspešno konča osnovno 
šolo. Najbrž pa ni kar 40 %> učencev Slovencev duševno zaostalih. Vzrok za 
tako nizek odstotek je gotovo v ekstenzivnosti šolstva. Ekstenzivnost pa ima 
kakor na drugih področjih, tudi v šolstvu svoje globoke korenine, v nestro- 
kovnem kadru. Podatki, ki vam jih bom povedala, vam bodo to potrdili, 

s 
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Po podatkih sekretariata za prosveto in kulturo je v Sloveniji 4307 delov- 
nih mest predmetnih učiteljev. Nestrokovno izobrazbo, torej neustrezno izo- 
brazbo, jih ima kar 1842 ali 44°/o. Vprašamo se, kako je v šolstvu to sploh 
mogoče. Naj vas opozorim nekoliko na preteklost. Po 20 letih, od kar je bilo 
postavljeno načelo po potrebni višji izobrazbi predmetnih učiteljev in zato 
ustanovljene ustrezne šole, se moramo nujno vprašati, zakaj je še vedno tako 
porazno stanje. 

Poleg nekaterih manjših vzrokov je bistveni vzrok popuščanje v zahtevah 
po izobrazbi iz humanosti do učiteljev pa hkrati iz nehumanosti do učencev. 
Načelo o višji izobrazbi predmetnih učiteljev smo postavili leta 1947. Zakon 
o osnovni šoli sprejet leta 1959, torej pred 8 leti, je to zahtevo še uzakonil. 
Zaradi popuščanja je bilo to' načelo' ponovno ostreje uzakonjeno leta 1965. 
Sedaj smo torej že tretjič pred tem, da zahtevo ponovno uzakonimo in s tem 
omogočimo še 5 let nestrokovnega dela na osnovnih šolah. Ob takšni formulaciji, 
če ne bo sprejet amandma, smo pred stanjem, da bomo čez 5 let spet in spet, 
zaradi humanih odnosov do učiteljev, odlagali zahteve po kvalitetnem delu v 
šolah, ker bomo pred tem, da spet večje število učiteljev ne bo imelo strokovne 
izobrazbe. 

Lahko trdim, da žrtvujemo generacije mladine za lažni humanizem do 
strokovo neusposobljenih kadrov. Te besede so ostre, vendar se odgovornosti 
zanje zavedamo1. Če bo tale vsebinsko tako utemeljen amandma prosvetno- 
kulturnega zbora zavrnjen, potem to pomeni, da dopuščamo, da bodo učitelji, 
ki ne nameravajo resno študirati, še 5 let vedrili v prosveti in v tem času 
nestrokovno vzgajali mladino. Teh pa ni malo. Kar 24 %> izrednih študentov 
ali nad 400 se jih je k študiju le prijavilo, dvignilo potrdilo o vpisu, v dveh ali 
treh letih pa se na vsa povabila institucij, ki jih izobražujejo, da bi prišli na 
predavanja ali vaje, sploh ni odzvalo. S potrdilom o* vpisu so si le zagotovili 
kritje na delovnem mestu. Od preostalih 1600 izrednih študentov, 300 ni opravilo 
nobenih izpitov v preteklih dveh do treh letih. Blizu 1300 učiteljev pa redno 
študira in se približuje diplomi, saj je bil ta študij organiziran že pred dvemi leti 
in od tedaj redno' teče. 

Se to bi omenila. Če bomo dopustili, da bodo nekateri prosvetni delavci 
še pet let brez strokovne izobrazbe poučevali mladino, bomo s tem tudi one- 
mogočili, da bi strokovno kvalificiran in usposobljen kader dobil delovna mesta. 

Prosvetni delavci in to po večini učitelji, so se v svojem najvišjem pred- 
stavniškem organu, to je v prosvetno-kulturnem zboru odločili, da bodo napra- 
vili red v svojih vrstah. Zato so predlagali ta amandma, o katerem sem govorila. 
Če so se zanj odločili neposredni delavci na tem področju, potem upravičeno 
pričakujemo tudi podporo republiškega zbora, s tem, da .amandmaje sprejme, 
in sicer zato, ker skušajo zagotoviti večjo strokovnost in s tem tudi večjo 
učinkovitost dela z mladinoi. 

S tem upanjem se zahvaljujem za pozornost in obenem zato, da je vaš 
zbor omogočil ta neposredni kontakt. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovarišica, to je bila v 
smislu poslovnika samo naša dolžnost. Prosim sedaj predstavnika izvršnega 
sveta, da odgovori na argumentacijo, ki smo jo pravkar slišali. Tovariš Lipužič 
ima besedo. 
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Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci;.: 
Nedvomno so bile pravkar izrečene besede predstavnice prosvetno-kulturnega; 
zbora tovarišice dr. Aleksandre Kornhauserjeve zelo prepričljive, želel pa bi ob 
tej priliki povedati nekaj misli v zvezi z amandmajem k 63. f členu in novemu 
88. a členu. 

Ker je že odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora v svojem poročilu 
k amandmajem prosvetno-kulturnega zbora podrobno utemeljil razloge, ki oprav 
viču jejo pomisleke glede citiranih dveh amandmajev, bi k temu želel poudariti; 
zlasti naslednje. 

Učna obveznost učiteljev oziroma vzgojiteljev je v okviru 42-urne delovne 
obveznosti in glede na zahteve delovnih mest na posameznih stopnjah in vrstahi 
šolstva različno urejena. Tako je npr. v zakonu o srednjih šolah, določena kot 
temeljna učna obveznost učiteljev teoretičnega pouka, 22 ur, učiteljev praktič-, 
nega pouka v šolskih delavnicah in na deloviščih pa 28 ur. Temeljna obveznost 
vzgojiteljev v domovih za učence srednjih šol pa je 30 ur vzgojnega dela v 
okviru 42-urne delovne- obveznosti. 

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in spoznanj o vrednotenju učiteljevega 
dela so se izoblikovali normativi za učno obveznost v okviru delovne obveznosti 
učiteljev in vzgojiteljev. Ti normativi so eno izmed izhodišč za analitično' oceno 
delovnih mest učiteljev v šolah, ki se nedvomno med seboj razlikujejo' po 
posameznih stopnjah in vrstah vzgojno-izobraževalnega procesa. Menimo, da 
je treba te specifičnosti in razlike pri obsegu in zahtevnosti nalog posameznih 
delovnih mest učiteljev urejati predvsem z notranjo delivijo, s pravilniki o. 
delitvi osebnega dohodka in z drugimi samoupravnimi akti šol. Rrav tako 
menimo-, da ni dovolj prepričljivo stališče predlagatelja amandmaja, da mora 
biti v enotni osnovni šoli v :okviru delovne obveznosti enotna učna obveznost 
za vse učitelje. S takšnim stališčem se izenačuje pojem učne obveznosti z 
delovno obveznostjo, hkrati pa se ne upošteva narava delovnega mesta razred- 
nega učitelja in koncepcija razrednega pouka. Le-ta terja, da po en učitelj 
poučuje cd 1. do 4. razreda. Znižanje normativa na 22 ur bi pomenilo zlasti 
ob sočasni spremembi besedila 2. odstavka istega člena, ki jo vsebuje tudi ta 
amandma, da bi se lahko vrinili v stopnjo razrednega pouka elementi pred- 
metnega pouka npr. telesne, glasbene in likovne vzgoje, kar v nekaterih osnov- 
nih šolah že skušajo uveljaviti v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela, 
čeprav to ni v skladu zlasti z 28. členom, zakona o osnovni šoli. Takšna določila 
in praksa, ki bi se začela uveljavljati na osnovi tako zasnovanih določil, bi, 
pomenila načelno vsebinsko' spremembo v koncepciji osnovne šole, s pravnega 
vidika pa bi si nasprotovali posamezni členi oziroma določila v tem zakonu. 

Z novimi delovnimi mesti na stopnji razrednega pouka, za kar obstajajo 
tendence, ki bi lahko nastajala na podlagi določil uveljavljenih s tem amandma- 
jem, bi se torej poleg razrednih učiteljev lahko, pojavili še predmetni učitelji 
za določene predmete. Takšna organizacija pouka bi terjala precejšnja nova: 
sredstva. V ilustracijo naj navedem, da bi v primeru, če bi na podlagi takšnih 
pravnih možnosti uvedli npr. predmetni pouk glasbene in telesne vzgoje od 
1. do' 4. razreda v celoti, to terjalo okoli 750 novih delovnih mest in približno 
1 milijardo 400 milijonov SD 'dodatnih sredstev za osnovno dejavnost v osnov- 
nih šolah. Poleg tega pa je treba še upoštevati, da mi že tako> nimamo na stopnji 
predmetnega pouka na osnovnih šolah veliko število učiteljev, ki bi lahko stro- 
kovno poučevali recimo- telesno in glasbeno vzgojo, in bi se na ta način izobraz- 
bena struktura predmetnih učiteljev med mestom in vasjo v sedanji situaciji 
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in ob sedanji kadrovski strukturi in možnostih še poslabševala, ker bi se seveda 
ti učitelji, ki bi imeli možnost, da se zaposlijo v nižjih razredih osnovne šole, 
zaposlovali predvsem v osnovnih šolah v mestnih in industrijskih središčih. 

Ne bi se hotel sklicevati na druge šolske sisteme, kjer imajo izrazit 
razredni pouk z enim učiteljem oelo v 5. ah 6. razredu, ter v poprečju višjo 
učno obveznost kot pri nas. Ostanimo pri presoji naših potreb in možnosti. 
Vsakršna razmišljanja o širjenju predmetnega pouka v nižje razrede osnovne 
šole so danes vsekakor preuranjena, predlogi za kakršnekoli spremembe v tej 
smeri pa premak> strokovno proučeni. Predvsem pa je treba upoštevati, da 
tudi z materialnega vidika nismo kos takim sprttmembam, ki niti ne bi na se- 
danji stopnji razvoja osnovnega šolstva bistveno pripomogle k boljšim, rezultatom 
vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli. Bržkone bcdo> prej potrebne dolo- 
čene izpopolnitve osnovnošolskega sistema z organizacijsko-vsebinskega vidika, 
ki bodo morale biti izražene v korekturah posameznih določil zakona o osnovni 
šoli. Kakršnihkoli sprememb in dopolnitev zakona v tem smislu pa še ni mogoče 
predlagati, ker je treba temeljito raziskati in proučiti zahtevnost in racionalnost 
učnih načrtov, vrednotenje znani a in napredovanje učencev, pogoje šolanja 
v posameznih šolskih okoliščinah itd. 

Prve rezultate določenih raziskav in proučevanj te zahtevne problematike 
bo mogcče posredovati skupščini šele v prvi polovici prihodnjega leta. To pa 
je bil tudi osnovni razlog, da so' bile lahko sedaj predložene skupščini samo 
predlagane spremembe in dopolnitve zakona kot so pred vami, ki zadevajo 
specifičnosti v delovnih razmerjih prosvetnih delavcev. Te specifičnosti je mo- 
goče urediti na podlagi lani noveliranega temeljnega zakona o delovnih razmer- 
jih in smo jih že uveljavili za srednješolske učitelje z republiškim zakonom 
o srednjih šolah, ki ga je sprejela republiška skupščina v letošnjem aprilu. Z 
zakonom,, ki je danes znova na dnevnem redu, pa naj bi sprejeli enaka določila 
glede delovnih razmerij tudi za učitelje v osnovnih šolah. 

Mnogi od navedenih pomislekov veljajo tudi za amandma k 1. odstavku 
novega 88. a člena. Ce bi bil sprejet ta del amandmaja, bi postavili za prizadete 
učitelje strožje kriterije kot pa jih določa 60. člen za enako kategorijo' učiteljev 
v nedavno sprejetem zakonu o srednjih šolah. Ta amandma bi uveljavil dva 
cenzusa, ki pa po naši presoji glede na kadrovske možnosti za izboljšanje 
kadrovske strukture učiteljev nista upravičena. Težko bi vsem prizadetim v 
tej kategoriji učiteljev, ki jih ni tako malo, določili pogoj 3 let, za polovico 
uspešno opravljenih študijskih obveznosti, ki bi jih morali izpolniti med izred- 
nim študijem. Ker bodo medtem po večini v rednem delovnem razmerju, jim je 
treba omogočiti, da si bodo pridobili ustrezno vrsto in stopnjo izobrazbe v 
5-letnem obdobju, kot to določa za enako kategorijo učiteljev zakon o srednjem 
šolstvu. Treba je upoštevati, da bi ob doslednem uresničevanju zakonskih dolo- 
čil težko čez tri leta popolnili vse vrzeli, ki bi nastale na ta način, če bi iz 
šol iztočili vse tiste učitelje, ki niso v tem obdobju iz kakršnihkoli razlogov 
mogli opraviti polovico študijskih obveznosti. 

Strinjamo se z mnenjem odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo 
glede amandmajev k novemu 63. c členu, ter k drugemu odstavku novega 
88. a člena. Prvi amandma pomeni terminološko izboljšavo besedila zakona, 
drugi amandma pa bi bil v prid izboljševanju strukture strokovne izobrazbe 
učiteljev. 

Ob zaključku te dodatne obrazložitve želim poudariti, da je bila obravnava 
predloga, zakona zelo temeljita in vsestranska. Problemi so bili osvetljeni iz 
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najrazličnejših zornih kotov. Razprava je opozorila na nekatera vprašanja, ki 
jih bo treba upoštevati pri nadaljnjem proučevanju vloge in nalog osnovne šole 
v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu, še prav posebej pa z vidika uresni- 
čevanja družbenih vzgo jno-izobraževalnih ciljev. Pristojni in za to delo odgo- 
vorni upravni organi ter strokovne službe bedo v sodelovanju s prizadetimi 
organizacijami proučili ta vprašanja in bodo pripravili utemeljene predloge 
za nadaljnji razvoj osnovnega šolstva. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Odpiram obravnavo. Besedo 
ima tovariš Lojze Stefanič, seveda v okviru uskladitve teh tekstov. Prosim. 

Lojze Stefanič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Amandma, 
ki sem ga danes predložil, umikam, izjavljam pa, da se v celoti strinjam z izja- 
vami zastopnice prosvetno-kulturnega zbora dr. Komhauserjeve in v celoti 
sprejemam njeno razpravo. Dal bi še nekaj vprašanj pomočniku sekretarja za 
prosveto. in kulturo. 

Člen 88. b) pravi, da morajo učitelji, ki nimajo izobrazbe ustrezne stopnje 
ali stroke, le-to pridobiti v petih letih od uveljavitve tega zakona. Prosvetno- 
kulturni zbor je dodal k temu, da morajo po treh letih opraviti vsaj polovico 
študijske obveznosti vsi tisti, ki tega nimajo-. Osebno podpiram dodatni tekst, 
kajti le tako bomo lahko zagotovili tem tovarišem kontinuirno možnost študija 
in obenem hitreje reševali in izboljševali stopnjo strokovne usposobljenosti uči- 
teljev in hkrati seveda zviševali nivo našega šolstva. 

Ta člen bi po mojem mnenju za pet let zacementiral priliv novih kadrov, 
ker bedo mesta zasedena in sicer z učitelji, ki nimajo strokovne izobrazbe. 
Poleg tega pa bo v tem petletnem razdobju zelo malo upokojitev, glede 
na to', da je večina prosvetnih delavcev, ki so imeli pogoje, že odšla v pokoj, 
ostali pa novih pogojev še ne bodo izpolnili tako kmalu. Ce je torej tako, kje 
bodo dobili delovna mesta vsi mladi ljudje, ki bedo v tem času doštudirali. 

Hkrati prosim pojasnila k besedilu 2. odstavka 63. f) člena, in sicer o tem, 
kako naj se tolmači besedilo, da se lahko, kolikor organizacija vzgojno-izobra- 
ževalnega dela tako zahteva, učna obveznost zviša ali zmanjša za 2 uri. Če je 
temu tako, ali bodo tako organizacijo dela upoštevale tudi izobraževalne skup- 
nosti, če jo bodo, bomo prišli kmalu do tega, da bodo' vsi učitelji na. višji stopnji 
imeli čez leto dni le 20 ur tedenske učne obveznosti. Taka organizacija dela 
se bo dala utemeljiti. Na eni strani govorimo o zvišanju učne obveznosti in 
pri tem gre približno za 15 %> slovenskega učiteljstva, ki mu bomo za 2 uri 
tedensko zvišali učno obveznost, na drugi strani pa bo ta zakon približno 
60 «/o učiteljem dovoljeval nižjo 'učno obveznost, ker si tako organizacijo dela 
lahko vsaka šola izmisli. 

Čeprav umikam amandma, kljub temu postavljam še vprašanje k tretjemu 
odstavku 63. člena glede na to, da sem zadnjič dobil cd sekretarja za kulturo 
in prosveto odgovor, da -bo na osnovi določil tretjega cdstavka 63. člena izdal 
republiški sekretar za prosveto in kulturo navedila v zvezi z učno obveznostjo 
ravnateljev šol. Mnenja sem, da sekretar za prosveto in kulturo nima tukaj 
kaj opraviti, glede na to, da je v zakonu predvideno., da določa šolsko obveznost 
ravnatelju svet šole. V taki situaciji bo prišlo do primerov, da bodo obveznosti 
ravnateljev na različnih šolah zelo različne. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo prosim želi besedo? Prosim, tovariš 
Seliger. 
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Drago Seliger : Tovarišice in tovariši poslanci. Naš odbor je dal zboru 
pismeno poročilo, v katerem so stališča do amandmajev jasno obrazložena. 
Moram pa povedati, da sem po poslušanju predstavnika prosvetno-kulturnega 

■zbora z dr. Kornhauserjevo ugotovil, da so bila izhodišča naše razprave nekoliko 
drugačna kot izhodišča razprav na prosvetno-kulturnem Zboru. Naš odbor nam- 
reč ni vzel za izhcdišče vrednotenje učiteljevega dela in vrednotenje razrednega 
in predmetnega pouka, čeprav smo poslušali dokaj dolgotrajno razpravo tudi 
o tem, kje je težje, kje je lažje, kaj je več, kaj je manj, ampak smo- vzeli za 
'izhodišče obstoječo zakonsko ureditev našega osnovnega šolstva, obstoječi kon- 
cept osnovne šole, za katerega smo predpostavljali, da je bil grajen na znan- 
stvenih utemeljitvah. Zato smo iseveda smatrah, da kolikor govori zakon o 
'predpisovanju učne obveznosti, je treba to razumeti samo z vidika družbene 
^aščite kvalitete pouka, nikakor pa ne z vidika materialnega povračila učiteljem. 
Navsezadnje bi se lahko o tem pogovarjali tudi samoupravni organi v šolah, 
samo dokazano je, da pouk v osnovni šoli, ki ima nad 26 ur, ne more biti več 
kvaliteten, čeprav vemo za primere, da imajo nekateri učitelji tudi po 30 ali 
40 učnih ur. Mi resno dvomimo. v kvaliteto takega pouka. Zaradi teh vzrokov 
smo sprejeli gornjo tmejo. Smatramo, da pouk, ki ni več kvaliteten, tudi ne 
sme biti dopusten. Prosvetno-kulturni zbor je izhajal iz drugih stališč in je to 
'pač jemal kot vrednotenje dela učiteljev. Tu smo se razšli, ker nam je bilo 
popolnoma nelogično to, da učitelj v okviru učnega programa porabi del časa 
za službo, del časa pa za honorarno dejavnost. Zato smo vztrajali pri tem, da 
je učni načrt šole osnova za učno obveznost, v okviru katere naj se tudi nagra- 
juje. Kolikor bi bila učna obveznost samo element delovne obveznosti in bi 
nagrajevanje to upoštevalo, najbrž do tega ne bi prišlo. Mislim, da so k temu 
privedle tudi v dobri veri dane iniciative, da naj se najde nov sistem nagra- 
jevanja, ki pa je žal postal siromašnejši od sistemov, ki smo> jih imeli. Današnji 
sistem namreč upošteva samo en in to dokaj reven element, število učnih ur. 
Kolikor učnih ur, toliko plače. Mislim, da so vsi prejšnji sistemi, kolikor smo 
jih imeli, upoštevali vsaj tri do štiri elemente, in sicer strokovnost, delovno 
dobo, strokovno oceno, ki je bila spremljana in končno tudi kvantiteto dela. 
Današnja diskusija je pokazala, da smo sedaj ostali le pri enem elementu, to 
je učni obveznosti, zato je tudi razumljivo, da so prosvetni delavci ne samo na 
tem zboru, temveč tudi na teren'u, žeto ostro reagirali, kot da jim hočemo nekaj 
jemati, kar so si že priborili. Po mnenju našega odbora bi morali tudi v tem 
primeru upoštevati predvsem otroke, katerim je šola namenjena, in pouk 
urediti tako', da bi bil kar najbolj učinkovit. 

Mislim, da je treba to posebej podčrtati, ker že dobivamo očitke, češ da je 
v okviru reforme zopet prvo na vrsti učiteljstvo<, kateremu se hoče naprtiti 
večje delovne obveznosti za manjše plačilo. Mnenje odbora je, da so taki očitki 

"neupravičeni, saj je delitev dohodka stvar delovnega kolektiva in njegovih 
samoupravnih organov tudi v šolstvu. 

To sem želel pojasniti, ker sem ugotovil, da se razlikujemo v izhodiščih, 
i, Rad bi pojasnil še stališče odbora v zvezi z amandmajem, s katerim se 
skrajšuje rok za pridobitev z zakonom zahtevanih kvalifikacij. Odbor se z 
amandmajem ne strinja iz razlogov, ki jih je navedel že tovariš Lipužič. Smatrali 
smo, da so obstoječi cenzusi že precej strogi in da jih ne bi bilo treba še bolj 
zaostrovati. Na vsak način pa nas je motilo to, da smo za en del prosvetnih 
'delavcev z zakonom zagotovili 5-letni rok za pridobitev strokovne kvalifikacije, 
to je za vse prosvetne delavce srednjega šolstva, za osnovno šolstvo pa naj bi 
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postavili drug kriterij. Mislimo, da to najbrž ne bi bilo upravičeno, poleg tega 
pa se moramo ozirati tudi na situacijo, ki jo imamo, ker ne moremo del učiteljev, 
ki so z reformo, šolstva ostali brez potrebne kvalifikacije, prisiliti s preostrimi 
pogoji, da si pridobe dodatno izobrazbo. Ne smemo namreč pozabiti, da smo 
šli v reformo osnovne šole z zelo visokimi zahtevami in da so morali iti učitelji 
razrednega pouka poučevat predmete, da smo sploh lahko osnovali predvidene 
osemletke. Mislim, da bi morah ta problem obravnavati tudi samoupravni 
organi v šolah in občinske skupščine in se zavzeti, da se čimprej reši. 

Sam sem prvi, ki bi želel, da imajo vsi prosvetni delavci ustrezno izobrazbo, 
vendar moramo pri odločanju o tem imeti pred očmi tudi vse tiste okoliščine, 
ki sem jih že prej navedel.. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ali želi tovariš Lipužič dati še kake odgovore ali pojasnila? (Ne.) Če ni nobenega, 
ki bi se želel udeležiti te razprave, po.tem moram zapreti razpravo in pristopiti 
h glasovanju. Razumem, da bomo glasovali o tem, ali sprejmemo ali ne sprej- 
memo amandmaje prosvetno-kulturnega zbora. Tako boste vprašani, ali ste za 
ta in ta amandma prosvetno-kulturnega zbora ah ne. Je kaka proceduralna 
pripomba v tem smislu? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem bomo v tem smislu 
prešli sedaj na glasovanje, in sicer o obeh spornih amandmajih, vendar tako, 
da bomo glasovali za vsakega posebej. 

Prvi amandma prosvetno-kulturnega zbora je tisti, ki se nanaša na 63. f član. 
Prosvetno-kulturni zbor predlaga, da se prvi odstavek 63. f člena spremeni 
tako, da se glasi: »učna obveznost učiteljev za razredni in predmetni pouk 
je tedensko 22 ur.« Skladno s tem se v drugem odstavku v tretji vrsti črtajo 
besede »za predmetni pouk.« 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za amandma prosvetno-kulturnega 
zbora, da dvignejo roko, (19 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (40 poslan- 
cev.) Kdo se je vzdržal? (4 poslanci.) 

Prvi amandma prosvetno-kulturnega zbora je zavrnjen z večino glasov. S 
tem je ugotovljen tudi kvorum, ki nam je potreben. 

Prehajamo potem na drugi amandma, 'ki se nanaša na novi 88. a) člen. Glasi 
se: v prvem odstavku se v peti vrsti za besedo »izobrazbo« nadomesti pika z 
vejico in doda besedilo': »pri čemer morajo v prvih treh letih opraviti vsaj 
polovico1 študijskih obveznosti.« 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta amandma prosvetno-kul- 
turnega zbora, da dvignejo roko. (31 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? 
(32 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

S to majhno razliko je tudi ta amandma prosvetno-kulturnega zbora 
zavrnjen, 

S tem smo po mojem mnenju nalogo., ki je bila danes pred nami, rešili 
in moramo sedaj počakati na drugo obravnavo prosvetno-kulturnega zbora. 
Predlagam, da za tisto sejo prosvetno-kulturnega zbora, na kateri bo v smislu 
poslovnika zbor drugič obravnaval ta zakon, določimo svojega predstavnika, 
ki bo mnenje našega republiškega zbora pojasnil. Če mi dovolite, bi predlagal, 
da bi to nalogo za naš zbor opravil poslanec Drago Seliger. Se strinjate? (Po- 
slanci se strinjajo.) 

S tem je naš dnevni red v celoti izčrpan in se vam za udeležbo, zahvaljujem. 

(Seja je bila. zaključena ob 17.30.) 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Začenjam 50. sejo republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Ivan Brumen, Bojan Lubej, 
Anton Petkovšek, Drago Seliger, Janez Vipotnik, Ferdinand Vode, Leopold 
Krese in inž. Miran Mejak. 

Ali se zbor strinja, da navedenim poslancem opravičimo odsotnost? (Poslanci 
se strinjajo.) Ker ni pripomb, štejem, da so našteti tovariši opravičeno odsotni. 

Za današnjo sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 49. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 

■ 3. nekateri aktualni problemi, in sioer: 
a) zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
b) invalidsko-pokojninskega zavarovanja in 
c) sklada otroškega dodatka; 

4. zaključni račun sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo za 
obdobje cd 1. 1. do> 30. 6. 1967 in 

5. volitve in imenovanja. 
Ali se republiški zbor strinja s predloženim dnevnim redom? (Da.) Ker 

ni nobene pripombe ali dopolnilnega predloga, ugotavljam, da je dnevni red 
sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
49. seje republiškega zbora. 

Zapisnik vam je bil poslan z gradivom za današnjo sejo. Ali ima kdo kako 
pripombo k temu zapisniku? (Ne.) Ugotavljam, da je zapisnik 49. seje repu- 
bliškega zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Poslanski vprašanji Ivana Krefta in Miroslava Kambiča ste prejeli. Na 

vprašanje Ivana Krefta .bo odgovoril tovariš Rino Simoneti, ki je v tem vpra- 
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šanju apostrofiran, na vprašanje Miroslava Kambiča pa bo odgovoril tovariš 
Peter Vujec. 

Prosim tovariša Simonetija, da odgovori na prvo vprašanje, to je na vpra- 
šanje Ivana Krefta. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na vprašanje poslanca republiškega zbora tovariša Ivana Krefta o zbiranju 
podatkov za spremljanje razvoja gospodarstva bi dal naslednji odgovor: 

1. Po podatkih republiškega sekretariata za finance izdaja služba druž- 
benega knjigovodstva 12 vrst rednih .gospodarskih poročil, ki zajemajo mesečno 
2886 vrst podatkov in letno približno 35 638 podatkov. Nekatere posebne letne 
in periodične publikacije vsebujejo blizu 100 000 podatkov. Ti podatki se 
zbirajo iz 60 občin in iz približno 3500 delovnih organizacij. Vsa ta poročila, 
poleg statističnih in drugih rednih podatkov za federacijo redno prejemajo 
nekateri člani izvršnega sveta. Pismo, ki ga je poslal 13. 9. t. 1. odbor za gospo- 
darstvo izvršnega sveta splošni gospodarski banki v Ljubljani, je le stališče k 
načrtu o podrobni obdelavi vplačil zavezancev po zakonu o dopolnilnih sred- 
stvih in zakdnu o zagotovitvi dopolnilnih sredstev za dokončanje elektroener- 
getskih objektov. Na to pismo smo prejeli dva odgovora, enega od službe 
.družbenega knjigovodstva centrale za Slovenijo in drugega cd splošne gospo- 
darske banke v Ljubljani, ki skupno preučujeta umestnost take analize. 

Zaradi lažjega razumevanja tega vprašanja je potrebno, da poznate njihovo 
vsebino, zato so ta pisma razmnožili in vam jih danes predložili. 

3. Naravno je, da mnenja o podatkih, ki so potrebni odboru izvršnega 
sveta za gospodarstvo, v ničemer ne omejujemo »estavljalce podatkov, da široko 
publicirajo vse, kar občani, poslanci, družbene organizacije in družbeno-po- 
litične skupnosti potrebujejo- za svoje delo. To je iz dopisa tudi jasno razvidno. 

4. Vsem zainteresiranim bodo še naprej na razpolago podatki iz rednih 
poročil službe družbenega knjigovodstva in posebni podatki, ki jih je ta služba 
proti plačilu pripravljena sestavljati. Vsem zainteresiranim pa bodo kot do sedaj 
še naprej na razpolago-: 

1) poročila zavoda za statistiko SR Slovenije, 
2) poročila poslovnih bank, 
3) poročila narodne banke, centrale za Slovenijo, 
4) poročila, ki jih izdajajo občinske skupščine za njihove posamezne 

potrebe, 
5) poročila gospodarskih organizacij in 
6) .poročila gospodarske zbornice SR Slovenije in njenih svetov, ki vse- 

bujejo mnoge podrobne in za posebne namene prilagojene podatke. 
Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na kraju želim pove- 

dati, da nas številni podatki preplavljajo-, da dobivamo mnogo materialov in 
mnogo analiz in da je naša informiranost nekoliko večja kot je naša učinko- 
vitost in sposobnost za akcijo-. 

Osebno si bom še naprej prizadeval, da racionaliziram v okviru svojega dela, 
za katerega sem zadolžen, zbiranje različnih podatkov, da bom zmanjševal 
število in zajetnost analiz tako, da bomo čimbolj operativni in čimbolj učin- 
koviti. Hvala. 
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Predsednik . dr. Joža Vilfan: Hvala tovariš Simoneti. 
Tovariš Kreft, ali si zadovoljen s tem odgovorom? (Da.) Hvala lepa. 

Prosim tovariša Petra Vujca, da odgovori na vprašanje poslanca Miroslava 
Kambiča. 

Peter Vujee: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec republiškega 
zbora Skupščine SR Slovenije, Miroslav Kambič, postavlja naslednja vprašanja: 

1. Kakšno finančno pomoč in katerim občinam je dal izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije za odpravo škode in posledic, po poplavah v letu 1966 in 

2. v kakšni obliki in obsegu je izvršni svet sodeloval oziroma bo pomagal, 
da se odpravi škoda, povzročena po elementarnih nezgodah v letu 1967. 

V zvezi s prvim vprašanjem bi odgovoril naslednje: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 4. točke odloka o upo- 

rabi 2®/o davka cd prometa blaga na drobno za odpravo, škod povzročenih s 
poplavami (Uradni list SRS, št. 30/65) dodelil v letu 1966 sredstva celotnega 
dotoka v višini 83 milijonov novih dinarjev in to naslednjim koristnikom: 

1. za odpravo škod na cestah I. in II. reda cestnemu skladu SR Slovenije 
52 milijonov Ndin; 

2. za odpravo škod na reguliranih in nereguliranih vodotokih vodnemu 
skladu SR Slovenije 25 milijonov N din, in 

3. za odpravo škod na cestah III. reda,, zlasti pa na mostovih občinam 
v višini 6 milijonov N din. 

Sredstva iz prve in druge točke so razdelili na posamezne oeste in objekte, 
cestni sklad SR Slovenije, republiški sekretariat za urbanizem in vodni sklad 
SR Slovenije. Medtem ko sta sredstva iz 3. točke, to je sredstva, ki so jih 
prejele občine, razdelila republiški sekretariat za gospodarstvo in cestni sklad 
SR Slovenije. 

Tovariš predsednik, ker obsega seznam občin in objektov o dodelitvi sred- 
stev štiri strani, bi predlagal, da seznama ne bi čital, ampak bi ga tovarišu 
poslancu izročil. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Vujec, menim, da je umestno, 
da preberete tudi ta seznam. 

Peter Vujec: Ta sredstva so prejele naslednje občine: 
1. Za popravilo mostov: občina Ajdovščina 120 000 N din, občina Brežice 

500 000 N din, občina Dravograd 60 000 N din, občina Gornja Radgona 20 000 
N din, občina Lenart 10 000 N din, občina Lendava 190 000 N-din, občina Ljub- 
ljana-Moste-Polje 10 000 N dirt. občina Ljubljana-Vič-Rudnik 30 000 N din, 
občina Maribor-Tezno 410 000 N din, občina Mozirje 30 000 N din, občina Mur- 
ska Sobota 60 000 N din, občina Piran 20 000 N din, občina Šentjur 15 000 N din 
in občina Tolmin 105 000 N din. 

Za nove mostove sta prejeli občini Radovljica 830 000 N din in občina Kranj 
za most čez Savo pri Pcdnartu 300 000 N din. 

Za popravilo cest III. reda so iz tega naslova dobile naslednje občine: 
Občina Ajdovščina 44 000 N din, občina Brežice 180 000 N din, občina 

Cerknica 80 000 Ndin, občina Gornja Radgona 20 000 Ndin, občina 
Grosuplje 99 000 N din, občina Hrastnik 45 300 N din, občina Idrija 
55 000 N din, občina Ilirska Bistrica v treh zneskih 27 000 N din, 47 000 N din 
in 148 700 Ndin, občina Kaimnik 70 000 Ndin, občina Krško 40 000 Ndin, 
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občina Laško v dveh vnukih 25 000 Ndin in 136 000 N din, občina Lenart 
55 000 N din, občina Litija 50 000 N din, občina Ljubljana-Vič-Rudnik dva 
zneska 20 000 Ndin in 11 000 N din, občina Ljutomer 30 000 N din, občina 
Logatec 50 000 Ndin, občina Maribor-Center dva zneska 150 000 in 200 000 
Ndin, občina Mo-zirje 50 000 N din, občina Murska Sobota 120 000 Ndin, 
občina Nova Gorica dva zneska 94 000 N din in 30 000 N din, občina Ormož 
dvakrat: 15 000 in 35 000 N din, občina Postojna 26 000 N din, občina Ptuj v 
dveh zneskih 45 000 in 70 000 Ndin, občina Radlje 60 000 Ndin, občina Ra- 
dovljica 45 000 N din, občina Sevnica je dobila štirikrat in sicer: 50 000, 120 000, 
60 000 in 100 000 N din, občina Slovenska Bistrica v dveh zneskih 20 000 in 
30 000 N din, občina Šentjur pri Celju 100 000 N din, občina Škofja Loka v treh 
zneskih in to: 87 000, 33 000 in 175 000 N din, občina Šmarje pri Jelšah dvakrat 
in to 90 000 in 24 000 N din, občina Tolmin 77 000 N din, občina Trbovlje 71 000 
N din in občina Zagorje dvakrat in to: 24 100 in 20 000 N din. 

Iz te razdelitve je razvidno, da je bil znesek 6 000 000 N din razdeljen tako, 
da je dobilo 14 občin sredstva za popravilo mostov, 2 občini sredstva za nove 
mostove in 33 občin sredstva za popravilo cest III. reda. Poleg teh sredstev 
pa so bile izplačane občinam iz republiškega proračuna zaradi izpada občinskih 
proračunskih dohodkov še naslednje dotacije. 

Občina Ormož 739 500 Ndin, občina Ljutomer 531 000 Ndin in občina 
Lenart 229 500 N din, skupno torej 1 500 000 N din. 

Tako je bilo dodeljeno neposredno občinam skupaj 7 500 000 N dinarjev. Ce 
pa prištejemo še sredstva za odpravo škode na cestah I. in II. reda in škode 
na regularnih in neregularnih vodotokih, je bilo v Sloveniji porabljenih iz 
republiških sredstev skupaj 84,5 milijona N dinarjev. O tej razdelitvi je iz- 
vršni svet pismeno poročal Skupščini SR Slovenije, dne 12. januarja, 8. febru- 
arja, 11. marca in 12. novembra 1966. leta. 

Na drugo vprašanje, v kakšni obliki in obsegu je izvršni svet sodeloval 
oziroma bo pomagal, da se odpravi škoda, povzročena po elementarnih nezgo- 
dah v letu 1967 pa navajam, da je republiški sekretariat za gospodarstvo zbral 
podatke o škodi, ki so posledica elementarnih nezgod v letošnjem letu. O tem 
je bila sestavljena posebna informacija in posredovana izvršnemu svetu. Iz 
informacije je razbrati, da ie toča prizadela vinograde, sadovnjake in poljščine 
in to predvsem na območju občin: Brežice, Lenart, Maribor, Gornja Radgona, 
Slovenska Bistrica in Sežana. 

O tej informaciji, zlasti pa, kako reševati nastalo škodo v letošnjem letu 
je dne 18. oktobra letos že razpravljal odbor za gospodarstvo in dne 31. oktobra 
letos odbor za samoupravljanje in notranjo politiko pri izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije. Na podlagi sprejetih sklepov je republiški sekretariat za 
finance zadolžen, da še enkrat prouči zadevne predloge in predlaga izvršnemu 
svetu ustrezne rešitve. V skladu s sprejetim sklepom je pričakovati pozitivne 
rešitve pri rebalansu republiškega proračuna za leto 1967 le v tistih občinah, 
pri katerih proračunski dohodki v letu 1967 ne dosegajo predvidenih orientacij- 
skih okvirov. 

Nadalje sta imenovana odbora izvršnega sveta predlagala, da bi bilo za 
naslednja leta umestno, da družbeno-politične skupnosti formirajo ustrezno 
finančno rezervo za nadomestilo' škode pri večjih elementarnih nesrečah. Ime- 
novana odbora tudi predlagata, da glede povračila škod po neurju še nadalje 
(usmerjamo' kmečke zasebne proizvajalce na ustrezno zavarovanje pri zavaro- 
valnicah. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Tovariš Kambič, ali si za- 
dovoljen z odgovorom? Prosim, besedo ima Miroslav Kambič. 

Miroslav Kambič: Z odgovorom na drugo vprašanje sem zadovoljen, 
kolikor bo tako realizirano, kot je bilo cdgovorjeno'. S prvim vprašanjem pa 
nisem vprašal za škodo, ki je bila povzročena leta 1965 oziroma 1964, ampak 
konkretno za škodo, povzročeno v letu 1966. Tako, da na prvo vprašanje ni 
bilo v celoti cdgovorjeno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: To pripombo lahko štejemo kot dopol- 
nilno vprašanje. Prosim tovariša Petra Vujea, ali je pripravljen odgovoriti na 
to vprašanje. Prosim. 

Peter Vujec: Elementarne škode, ki so nastale v letih 1964 in 1965, 
so bile krite na podlagi dveh aktov, ki ju je sprejela Skupščina SR Slovenije, 
in sicer na podlagi zakona o dodatni uvedbi 2®/» prometnega davka od prodaje 
na drobno in z odlokom o uporabi teh sredstev. V teh dveh aktih je bilo točno 
navedeno, da se krijejo škode po poplavah iz leta 1964 in škode po poplavah 
iz leta 1965, ki so nastale meseca aprila, maja, junija, julija in avgusta. To 
pomeni, da je bila podana pravna osnova za kritje škod po poplavah v letih 
1964 in 1965. 

Dodatni odlok, ki je bil sprejet z namenom, da se krijejo nastale škode 
po poplavah, je prenehal konec leta 1966, ko je minila pravna osnova. Izvršna 
svet je na podlagi tega zakona sprejel sklep o kritju škod iz leta 1964 in 1965 
tako, da za leto 1966 ni bilo več nobenega pravnega naslova, razen teh oblik 
reševanja elementarnih nezgod, ki jih tudi sedaj predlagata oba odbora. 

Na konkretno' vprašanje, ki ga je dodatno postavil tovariš poslanec, ne 
bi mogel odgovoriti, ker republiški sekretariat za gospodarstvo tega vprašanja, 
ko so se potrebni materiali zbirali, obdelovali in proučevali, ni prejel. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Oprostite tovariš Vujec, vprašanje ste 
dobili. Izvršnemu svetu smo namreč poslali vprašanje, kjer je bilo izrecno 
rečeno, da gre za odpravo škcde in posledic po poplavah v letu 1966. 

Peter Vujec : Vprašanje, ki ga je sprejel sekretariat za gospodarstvo, 
je mogoče razdeliti na dva dela in nam ni bilo jasno, ali se s prvim vprašanjem 
misli na sredstva, ki jih je izvršni svet v letu 1966 razdelil, ali na škode po 
poplavah, ki so bile povzročene v letu 1966. Vprašanje ni dovolj jasno opre- 
deljeno1, ker se ni dalo sklepati, ali se naj odgovori, katera sredstva in katerim 
občinam so se v letu 1966 razdelila oziroma koliko in za katere škode so bila 
uporabljena sredstva, v letu 1966. Odločili smo se za odgovor, da je v letu 1966 
izvršni svet razdelil sredstva kot sem že v odgovoru navajal. 

Ce je potrebno na dodatno1 vprašanje podrobno odgovoriti, pa bomo od- 
govorili lahko še kasneje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kamibič, ah meniš, da je bilo 
s tem dodatnim pojasnilom odgovorjeno na tvoje vprašanje, namreč v tem 
smislu, da ni bilo na razpolago drugih oziroma posebnih sredstev, s katerimi 
bi se pokrivale škcde kot posledica poplav v letu 1966, ah pa želiš imeti podatke 
tudi o tem, kako so se reševale te škcde s tistimi instrumenti, ki se uporabljajo 
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za likvidacijo teh škod v letu 1967? (Da.) Tovariš Vujec, ali ste danes v stanju 
odgovoriti na postavljeno vprašanje: kakšne ukrepe je pod vzel izvršni svet 
in kaj je bilo storjenega za odpravo škode in posledic po poplavah v letu 1966? 
(Ne.) Tovariš Kambič, na to vprašanje bo odgovorjeno na prihodnji seji zbora. 

Ali je še kako dcdatno poslansko vprašanje, ki ga želijo poslanci postaviti 
na tej seji? (Ne javi se nihče.) Ce ne, smo izčrpali 2. točko dnevnega reda. 

V sporazumu s predsednikom socialno-zdravstvenega zbora predlagam, da 
3. točko dnevnega reda obravnavamo na podoben način, kakor smo 
na pretekli seji obravnavali gospodarska gibanja. 

Na skupni seji bi poslušali poročila odborov, ekspoze predstavnika izvršnega 
sveta tovariša Vinka Hafnerja in predlog skupine poslancev, ki so pripravili 
ugotovitve in sklepe. Po tem delu skupne seje bi zbora nadaljevala z razpravo 
na ločenih sejah, po končani razpravi pa bi na skupni seji uskladili eventualne 
predloge in mnenja poslancev, ter nato sprejeli predlog ugotovitev in sklepa. 

Predlagam, da glede na to, da socialno-zdravstveni zbor še ni zaključil 
točeno sejo, preidemo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravna- 
vanje zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo za obdobje od 1. 1. 
do 30. 6. 1967. 

Zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo je predložil upravni odbor 
sklada, ki ga zastopa tovariš Mirko Tušek. (Predstavnik sklada na seji zbora 
ni navzoč.) Ker predstavnik sklada tovariš Mirko Tušek ni navzoč, menim, 
da počakamo na obravnavo 4. točke in da preidemo na 5. točko dnevnega reda., 
na volitve in imenovanja. Ali se zbor strinja š tem predlogom? (Da.) 

Prehajamo' na 5. točko dnevnega reda in sicer a) na sklepanje o 
določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov vrhovnega sodišča SR Slo- 
venije. 

Predlagatelj sklepa je komisija za volitve in imenovanja. Predstavnik komi- 
sije je tovariš Milan Vižintin. Predlog, ki ste ga prejeli, vsebuje imena 25 sod- 
nikov porotnikov. Ali želi predstavnik komisije za volitve in imenovanja predlog 
še ustno obrazložiti? (Ne.) Odpiram razpravo o predlogu. Ali ima kdo kako 
pripombo ah kak drug dodatni predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem 
zapiram razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za ta predlog, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Ali je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 
Prehajamo na naslednjo, to je točko b), sklepanje o določitvi števila in 

izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Novem mestu. 
Predlagatelj sklepa je komisija za volitve in imenovanja, ki predlaga, da 

se izvoli za okrožno sodišče v Novem mestu 100 sodnikov porotnikov. Ali želi 
tovariš Vižintin predlog ustno obrazložiti? (Ne.) Hvala lepa. Odpiram razpravo. 
Ali ima kdo kako pripombo ali kak spreminjevalni predlog? (Ne.) Ker nima 
nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Prosim, kdor je za 
ta predlog sklepa, naj .dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Ali je kdo proti 
temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Novem mestu soglasno sprejet. 
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S tem smo izčrpali 5. točko dnevnega reda. Obveščen sem, da tovariši in 
tovarišice, poslanci soci alno-zdr avstvene-ga zbora že čakajo pred dvorano na 
začetek skupne seje. Prosim, če povabite poslance socialno-zdravstvenega zbora 
v dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.40 in se je nadaljevala skupno- s socialno^ 
zdravstvenim zborom ob 9.43.) 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, začenjam skupno 
sejo republiškega in soci aln-o -zdravstvenega zbora, ki bo- obravnavala nekatera, 
aktualne probleme zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, inva- 
lidsko-pckojnins-kega zavarovanja in sklada otroškega dodatka. 

Po sporazumu s tovarišem dr. Mozetičem, predsednikom socialno-zdravstve- 
nega zbora, bom ta del skupne seje vodil jaz, drugi del skupne seje pa bo vodil 
tovariš dr. Mozetič, predsednik socialno-zdravstvenega zbora. 

K 3. točki dnevnega reda sta zbora prejela naslednjo- gradivo-: 
1. analizo financiranja zdravstvenega varstva v letu 1967, 
2. poročilo o finančne-m stanju sklada invalidsko-p-okojnins-ke-ga zavaro- 

vanja, 
3. poročilo o finančnem stanju sklada otroškega dodatka, ter 
4. stališča in predloge izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Navedeno gradivo so obravnavali cdb-o-r za zdravstvo- in socialno politiko, 

odbor za -delo in socialno zavarovanje, cdbor za -družbeni p-lan, finance in pro- 
račun republiškega zbora in cdbor za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov socialno-zdravstvenega zbora in so obema zboroma pismeno poročali. Sta- 
lišče cdbo-ra za družbeni plan, finance in proračun je vključeno v poročilo 
o-stalih odborov. Na podlagi začasnega poslovnika republiškega zib-ora je bilo 
gradivo poslano izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Predstavnik izvršnega 
sveta k tej točki -dnevnega reda je Vinko- Hafner. Ah želijo- predstavniki odbo- 
rov svoja p-oročila še ustno dopolniti? (Ne.) Ah želi tovariš Hafner obrazložiti 
stališče izvršnega sveta? (Da.) Besedo ima predstavnik izvršnega sveta tovariš 
Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Tovariši in tovarišice poslanci. Najprej bi se vam in 
predsedujočim opravičil za dokaj obsežno poročilo. Širina problematike in čas 
za sestavo mi preprosto nista dopustila bolj racionalne obdelave gradiva. 

Ko sta republiški in so-cialno-zdravstveni zbor v juniju letos razpr avl jala 
o poslovanju skladov socialnega zavarovanja v letu 1966, sta naložila izvršnemu 
svetu in pristojnim upravnim organ-om, -da za eno izmed prvih jesenskih sej 
skupščinskih zb-orov pripravijo temeljito analizo finančnega stanja in o-stale 
problematike skladov so-cialnega zavarovanja v letu 1967, in da dajo oceno 
predvidenega stanja in predl-ogov ukrepov na terti področju v letu 1968. To 
je sedaj storjeno v obliki poročila republiškega sekretariata za delo o finančnem 
stanju sklada invalidsko-pcko-jninskega zavarovanja in skladov otroškega do- 
datka ter analize republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno skrbstvo 
o financiranju zdravstvenega varstva v letu 1967. Poleg tega so pristojni skup- 
ščinski cdbori že razpravljali o osnovah nove zakonske ureditve zdravstvenega 
zavarovanja kmet-o-v in otroškega varstva, ki sta sedaj v javni razpravi. 

Oba zakonska predloga bo izvršni svet še v tem mesecu predložil pristojnim 
zborom skupščine. Na ta način bo skupščinska razprava še letos zajela skoraj 
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celotno problematiko socialnega zavarovanja in otroškega varstva ter s tem 
pripomogla k učinkovitemu razreševanju. Namen mojega poročila je, da zgostim 
to problematiko' na nekaj bistvenih ugotovitev in da pojasnim, osnovna stališča 
in predloge izvršnega sveta. Vso materialno in družbenopolitično težino pro- 
blematike socialnega zavarovanja najbolje opredeljujeta dve dejstvi: 1. da je v 
Sloveniji zavarovano v delavskem zavarovanju skoraj 78 %> in v zdravstvenem 
zavarovanju 20 %> prebivalstva, v zdravstenem zavarovanju kmetov 20 % prebi- 
valstva, to ise pravi, da je v eni ali drugi obliki zavarovano skoraj vse prebi- 
valstvo in da imamo vsaj na področju zdravstva že opravka z elementi splošnega 
nacionalnega zavarovanja. Drugo dejstvo, da bomo potrošili v Sloveniji za 
potrebe socialnega zavarovanja v letu 1967 okoli 190 milijard S din ali 12,5% 
narodnega dohodka celotnega družbenega sektorja v gospodarstvu. Prvo in 
drugo dokazuje, kako vsak ukrep na področju socialnega zavarovanja živo za- 
deva osnovne življenjske interese sto tisoč državljanov, enkrat kot plačnike v 
skladu socialnega zavarovanja, drugič kot ko-ristnike pravic iz tega področja. 
To pa seveda narekuje vsem odgovornim družbenim organom izredno- premišlje- 
nost in tenkočutnost tako pri urejanju samega sistema, kakor tudi pri določanju 
konkretnih pravic in obveznosti socialnega zavarovanja. 

Kot na vseh drugih področjih ekonomske in socialne politike je tudi na 
tem področju bistvo vseh rešitev v odrejanju optimalnega razmerja med mate- 
rialnimi 'možnostmi 'družbe in potrebami državljanov, med gibanjem narodnega 
dohodka in gibanjem izdatkov za socialno zavarovanje, med ustvarjanjem 
dohodkov posameznih skladov in konkretnim uresničevanjem pravic zavaro- 
vancev. Vsaka- neskladnost v eni ali drugi smeri ima skoraj vedno težke eko- 
nomske, socialne in politične posledice. V Jugoslaviji in tudi Sloveniji smo v 
vsej povojni dobi gradili sistem pravic in obveznosti socialnega zavarovanja na 
način, ki bi imel za posledico znatno hitrejšo rast izdatkov za socialno zavaro- 
vanje od rasti narodnega dohodka. To je dovolj za vsakoletne pr-eporazd-elitve 
narodnega dohodka v korist povečane udeležbe izdatkov socialnega zavarovanja,. 
Tako so bili na primer še leta 1963 v poprečju cele države ti izdatki udeleženi 
z 11,4 °/o. V letu 1966 pa že s 13,3 ■% narodnega dohodka družbenega sektorja v 
gospodarstvu. 

Ker pa za tolikšen porast izdatkov čestokrat ni bilo realnega pokritja v 
ustvarjenih dohodkih, so še deficiti socialnega zavarovanja pokrivali z rezervami 
prejšnjih let ali z novimi krediti, v bistvu z emisijo- denarja, ki navadno ni 
imela realnega pokritja v novo ustvarjenem narodnem dohodku. Zaradi tega so 
bili prav vsakoletni deficiti socialnega zavarovanja eden najširšh izvorov infla- 
cije in splošne gospodarske nestabilnosti, ki je v kcn-čni posledici na svoj način 
razvrednotila in deformirala tudi uzak-cniene pravice zavarovancev. Določene 
razlike med gibanjem v posameznih republikah ah posameznih skladih ne 
izpodbijajo takega zaključka. Treba je poudariti, da so bili tudi že v preteklosti 
napravljeni mnogi napori odgovornih dejavnikov, da bi se zavrl pretirano- hiter 
porast potrošnje in -da bi se sistem s-ocialnega zavarovanja in o-bseg posameznih 
pravic priredil tako-, da bi se čim bolj avt-o-matično zagotovila uravnoteženost 
dohodkov in izdatkov posameznih skladov. Vendarle lahko ugotovimo, da je bil 
storjen vidnejši preokret v tej smeri šele z gospodarsko reformo in da je do 
zdaj pokazal neke pomembnejše rezultate samo na področju zdravstvenega zava- 
rovanja. 

N,a tem področju je bilo namreč v večji meri kot na drugih možno- usmerjati 
potrošnjo s predpisi in ukrepi v okviru republike in nižjih skupnosti, zaradi 
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česar je boli prišla do izraza tudi odgovornost in prizadevnost objektivnega 
faktorja. Na področju invalidisko-pokojninskega zavarovanja pa so pravice in 
obveznosti skladov do podrobnosti urejene z zveznimi predpisi ter imajo zato 
samoupravni organi socialnega zavarovanja kot tudi republike zelo majhen 
vpliv na gibanje te potrošnje. Poleg tega pa zaradi tako rekoč avtomatičnega 
uresničevnja pravic zavarovancev na eni strani ter limitiranih dohodkov social- 
nega zavarovanja na drugi strani prihaja v invalidsko-pokojninskem skladu že 
nekaj let zapored do visokih primanjkljajev. 

Kot je znano', se invalidsko', pokojninsko in zdravstveno zavarovanje delav- 
cev ter dodatek za otroke financirajo iz prispevka cd bruto osebnega dohodka 
zaposlenih. Stopnja osnovnega prispevka je za vsako leto posebej limitirana 
z zveznim zakonom in je znašala v 1956. letu 23,5 %, v 1966. letu 20,5 °/o, 
v 1967. letu pa znaša 19'%. Od teh 19'% v letošnjem letu gre 12,2 °/o za invalid- 
sko-pokojninski sklad, od česar 1 % za obvezno rezervo tega sklada, 5 %> gre 
za sklade zdravstvenega zavarovanja in l,8:°/o za sklad otroškega dodatka. 
Medtem ko je redni prispevek edini izvor financiranja invalidsko-pokojninskega 
sklada, pa imajo komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, ki 
upravljajo sklade zdravstvenega zavarovanja za uravnoteženje nijhovih tekočih 
izdatkov, pravico predpisovati še dopolnilni prispevek v višini 25 '°/o osnovnega 
prispevka, poleg tega pa še izredni prispevek za pokritje morebitnih pri- 
manjkljajev skladov iz prejšnjih let. V naši republiki znaša redni prispevek 
za zdravstveno zavarovanje 5 %, dopolnilni prispevek v poprečju republike 
1,25 '°/o, skupno torej 6,25°/». Izrednega prispevka za pokritje letošnjega pri- 
manjkljaja do sediaj še ni predpisala incibena komunalna skupnost. Sklad 
otroškega dodatka, ki ga upravlja republiška skupnost, se financira iz osnov- 
nega prispevka 1,8%. Za pokritje izgub iz leta 1966 pa je samo za drugo 
polovico letošnjega leta uveden izredni prispevek v višini 0,4 %, kar da za 
poprečje celega leta skupen prispevek 2'%. V celoti torej znašajo prispevki za 
socialno zavarovanje v letu 1967 20,45 % bruto osebnega dohodka, ali približno 
35 '"/o neto osebnega dohodka zaposlenih. Na osnovi teh prispevnih stopenj in 
iz njih izhajajočih dohodkov na eni strani ter predvidenih izdatkov na drugi 
strani, bo invalidsko^pokojninski sklad zaključil leto 1967 s primanjkljaji okoli 
500 milijonov starih dinarjev, ki ga bo še lahko pokril iz rezerv. Skladi zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev pa bedo zaključili s primanjkljaji okoli 2 mili- 
jarde, ki ga bodo lahko samo deloma pokrili iz rezerve, ostanek pa z uvedbo 
izrednega prispevka v prihodnjem letu. K tem primanjkljajem, je treba dodati 
še precejšnjo izgubo zdravstvenih zavodov in primanjkljaje skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov iz prejšnjih let v višini 1 milijarde. Potem- 
takem se tudi v letu 1967 nadaljuje deficitarno financiranje večine skladov 
socialnega zavarovanja in so torej do sedaj izvršeni napori za uskladitev pravic 
zavarovancev s finančnimi možnostmi skladov dali samo delne rezultate. To 
pa pomeni, da bedo v letu .1968 prenesene težke obveznosti skladov iz prejšnjih 
let ter celotno breme novo nastalih izdatkov. 

Ob tako kritičnih ugotovitvah se moramo prepričati, da je potrošnja social- 
nega zavarovanja že sedaj na gornji meji naših gospodarskih zmogljivosti in 
da se ne smemo več zanašati z nobeno iluzijo in socialnim zanosom, če nočemo 
priti v še hujše nasprotje z ekonomiko. V takšnem spoznanju morajo biti naši 
napori usmerjeni v to, da že sedaj z neobhodnimi dopolnitvami sistema social- 
nega zavarovanja ter s praktičnimi organizacijskimi in finančnimi ukrepi dose- 
žemo v letu 1968 popolno likvidnost v tekočem poslovanju vseh skladov 



50. seja 129 

socialnega zavarovanja in da ustvarimo v teh skladih vsaj minimalne rezerve. 
V tem je tudi bistvo stališč in predlogov izvršnega sveta, ki jih nameravam 
nekoliko podrobneje obrazložiti za posamezna področja socialnega zavarovanja. 

Invalidsko-pokojninsko zavarovanje. Invalidsko-pokojnin- 
sko zavarovanje je cd vseh panog zavarovanja najpomembnejše, tako po deli- 
katnosti kot po dolgoročnosti pravic delovnih ljudi, ki jih ureja, kakor tudi 
po obsegu sredstev, ki so zanj potrebne. Očitno je, da je obseg pravic in koristni- 
kov dosegel raven, ki težko bremeni aktivnega zavarovanca oziroma celotno 
narodno gospodarstvo. To se vidi že iz podatka, da je v Sloveniji samo v zadnjih 
desetih letih število aktivnih zavarovancev naraslo na 558 500 ali za 40 fl/o, 
število vseh upokojencev pa na 135 600 ali za 67%>. Od tega starostnih upoko- 
jencev na 80 900 ali celo za 107 ®/o. Tako smo sedaj v Sloveniji dosegli razmerje 
1 upokojenec na 3,6 aktivnih zavarovancev, medtem ko je za celo državo to 
razmerje 1 :4,3, za Makedonijo recimo celo* samo 1 : 6,7. 

Takšne razlike med republikami so glede na različno socialno strukturo in 
obseg zaposlenosti sicer razumljive, vendar je očitno, da je bil tako v merilu 
cele države kot tudi naše republike, porast obsega invalidsko-pokjninskega 
zavarovanja izredno nagel. Poleg tega pa nas hkrati navaja k zaključku, da ob 
tolikšnih razlikah med posameznimi republikami ne more biti smotrno podrobno 
urejanje pravic iz socialnega zavarovanja in hkrati predpisovanje enotne pri- 
spevne stopnje s strani federacije, ker so lahko posamezne republike celo ob 
najrigoroznejšem poslovanju vnaprej obsojene na primanjkljaj, druge pa ob 
liberalnejšem poslovanju na presežke skladov socialnega zavarovanja. Takšno 
razmerje je namreč v naši republiki, še v večji meri kot v drugih, imel za 
posledico dve ostro nasprotujoči si gibanji. Po eni strani prekomerno povečeva- 
nje izdatkov za to zavarovanje, v nesorazmerju s porastom narodnega dohodka, 
po drugi-strani pa neprestano povečanje relativne in absolutne razlike med 
poprečno pokojnino in poprečnim osebnim dohodkom in še posebej razlike med 
starimi pokojninami, to je tistimi pred letom 1965, in pokojninami, odrejenimi 
od začetka leta 1965 dalje. 

Sicer pa bom o tem izredno perečem problemu govoril še kasneje. Pred 
odgovornimi družbenimi dejavniki stoji zdaj naloga, da z ustreznimi pravno- 

. finančnimi ukrepi že v prihodnjem letu uspešno zavro obe nasprotujoči se 
gibanji — to je, da v celoti uskladijo' izdatke z dohodki sklada in da vsaj deloma 
razrešijo pereče vprašanje uskladitve starih in novih pokojnin. Pri tem je treba 
poudariti, da so vse osnovne komponente gospodarjenja v invalidskem pokoj- 
ninskem zavarovanju, to je določanje obsega pravic zavarovancev in dohodkov 
sklada skoraj v celoti urejeno z zveznimi predpisi in da je gospodarjenje organov 
socialnega zavarovanja na nivoj'u republik omejeno le na bolj ali manj vestno 
izvrševanje od federacije predpisanih pravic zavarovancev in organizacijo stro- 
kovne službe socialnega zavarovanja. Tu pa so rezerve seveda sorazmerno 
skromne, ali vsaj niso odločujoče za saniranje sedanje nelikvidnosti sklada. 
Izvršni, svet meni, da je na področju invalidsko pokojninskega zavarovanja 
potrebno v letu 1968 in deloma še v letošnjem letu izvršiti zlasti naslednje 
ukrepe: 

1. V letu 1968 je treba brezpogojno opraviti vsaj delno, vendar materialno 
dovolj učinkovito uskladitev starih in novih pokojnin na osnovi pooblastila, 
ki ga ima republiška skupnost socialnega zavarovanja po> noveliranem 102. členu 
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju. Potreba take uskladitve se 

9 
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konkretno odraža v podatku, da znašajo v Sloveniji v letu, 1967 po že oprav- 
ljeni valorizaciji s 7 °/o stare pokojnine, to je pokojnine odrejene pred letom 
1965, poprečno le 45 tisoč starih dinarjev mesečno ali 51 °/o poprečnega oseb- 
nega dohodka v letu 1967. Medtem ko znašajo pokojnine odrejene v letošnjem 
prvem polletju, poprečno 58 900 S dinarjev, ali 67'% poprečnega osebnega do- 
hodka. Čeprav moramo upoštevati nekatere razlike v kvalifikacijski strukturi 
upokojencev, kakor tudi nekatera druga objektivna 'dejstva, ki vplivajo na 
različni nivo pokojnin v posameznih razdobjih, je prikazano nesorazmerje ven- 
dar le težka socialna krivica za nad 70 000 'državljanov v naši republiki, kate- 
rih poprečna pokojnina komaj presega življenjski minimum, kakršen bi mogel 
veljati pri danem nivoju življenjskih stroškov v naši republiki. 

Ne gojimo iluzije, da je pokojnine iz različnih časovnih razdobij že zaradi 
čisto objektivnih ekonomskih in socialnih razlogov kdaj koli mogoče popolnoma 
izenačiti, kakor ni mogoče izenačiti pokojnine z osebnim 'dohodkom aktivnih 
zavarovancev. Sedanje nesorazmerje pa je vendarle tako pretirano in krivično, 
da ga ne moremo več opravičevati niti s pomanjkanjem finančnih sredstev niti 
z nekaterimi nerešenimi vprašanji sistema pokojninskega zavarovanja. Izvršni 
svet meni, da bi za osnovo usklajevanja pokojnin v letu 1968 mogel služiti že 
sprejeti načelni sklep skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev, po katerem bi se poleg predvidene valorizacije pokojnin v letu 1968 
povečale pokojnine »staro upokojencem« v skupnem znesku za približno 5 mili- 
jard starih dinarjev. S tem je bilo doseženo šele tisto razmerje med pokojni- 
nami', kakršno bi veljalo, če bi bil pri splošni prevedbi pokojnin v letu 1965 
uporabljen tako imenovani republiški valorizacijski količnik namesto' zveznega. 
Ta famo-zni zvezni koHčnik je namreč tedaj privedel do absurda, da so zaradi 
tedanjih občutnih razlik v poprečnem osebnem dohodku med republikami zna- 
šale novo prevedene pokojnine v Sloveniji v poprečju le 67,7°/» poprečnega 
osebnega dohodka v letu 1964, medtem ko so znašale v Makedoniji 84,3 %, 
v Hrvatski 85,3 %, v Srbiji 94,6 !°/o, v Crni gori 95,5 ®/o in Bosni in Hercegovini 
celo 98,4 °/© poprečnega osebnega dohodka v teh republikah v letu 1964. 

Ker pa so služile takrat odrejene pokojnine kot osnova za vsakoletno valo- 
rizacijo pokojnin, so se v poznejših letih omenjene razlike zaradi naglega 
porasta osebnega dohodka samo še povečale. Ta drugi del usklajevanja pokoj- 
nin pa je res mogoče opraviti šele v naslednjih letih na temelju dobro prouče- 
nih sistemskih rešitev in v skladu z bodo'čimi materialnimi možnostmi. 

2. Valorizacija pokojnin v skladu s porastom življenjskih stroškov je bila 
na osnovi določil 97. člena temeljnega zakona v letošnjem letu opravljena s 
7 °/o proporcionalno za vse pokojnine. V letu 1968 bi jo bilo potrebno opraviti 
na način, da bi ob uporabi različnega odstotka povečanja za posamezne katego- 
rije upokojencev tudi ta valorizacija nekaj pripomogla k prej omenjeni uskla- 
ditvi pokojnin. To seveda ne more biti neka trajna sistemska rešitev, temveč 
le trenutni izhod za silo iz sedanje neusklajenosti pokojnin. V ta namen je 
treba predlagati zvezni skupščini, da spremeni sedanji 97. člen temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju v tem smislu, da se že v letu 1968 določanje 
načina valorizacije pokojnin vrne v pristojnost republiške skupščine socialnega 
zavarovanja. Iz istih vidikov in iz sličnih razlogov je treba predlagati zvezni 
skupščini tudi odpravo novele 32. člena tega zakona ter vnovič prepustiti repu- 
bliškim skupščinam socialnega zavarovanja, da same odločajo o količnikih pri 
valorizaciji osebnega dohodka iz prejšnjih let, ki služi kot osnova pri določanju 
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konkretnih pokojnin. Sedanja uporaba enotnih količnikov namreč tudi povzroča 
vrsto anomalij, ki še povečujejo obstoječe neskladnosti med pokojninami. 

3. Glede financiranja vseh skladov socialnega zavarovanja, vključno z inva- 
lidsko-jpokojninskim, izvršni svet meni, da bi za leto 1968 moralo prenehati 
limitiranje skupne stopnje osnovnega prispevka za socialno zavarovanje s 
strani federacije, in da je odločanje o tem treba prepustiti republiški skupščini; 
socialnega zavarovanja v soglasju s Skupščino SR Slovenije. Delimitiranje pri-; 
spevnih stopenj s strani federacije bi imelo za posledico povečano odgovornost 
republike za formiranje in potrošnjo' sredstev socialnega zavarovanja ter večjo 
možnost samostojnejšega urejanja perečih problemov tega važnega področja 
v skladu s specifičnimi razmerami v republiki. . , . 

Izkušnje nam sicer kažejo, da limitiranje dohodkov lahko zelo uspešno' 
podpira napore za varčevanje in racionalizacijo' potrošnje, vendar na področjih,' 
kjer je takšna racionalizacija možna in umestna. V primeru invalidsko-pokoj- 
ninskega zavarovanja, kjer so pravice in obveznosti podrobno urejene z zveznimi' 
predpisi in se tako rekoč avtomatsko realizirajo, pa je varčevanje s pomočjo 
hmitiranja navadna utvara. Ko se namreč na koncu leta v skladu pojavi' 
primanjkljaj, ga v končni konsekvenci, v eni ah 'drugi obliki, spet pokrije isti 
zavarovanec oziroma isto gospodarstvo', ki smo ga prej poskušali z hmitom. 
zaščititi pred pretirano obremenitvijo'. Tako je treba tudi za leto 1968 zanesljivo 
računati, da invalidsko-pokojninski sklad ob sedanji prispevni stopnji ne bo 
mogel normalno izvrševati svojih zakonskih obveznosti in hkrati zagotoviti, 
minimalno uskladitev pokojnin. Če torej vztrajamo' pri tem, da je treba v: 
letu 1968 predlagano uskladitev pokojnin brezpogojno izvršiti, potem bomo 
nujno postavljeni pred alternativo, ali se ob enaki prispevni stopnji kot letos 
sprijazniti z izrednimi težavami zaradi stalne nelikvidnosti sklada,, s popolnini 
izčrpanjem tekočih in varnostnih rezerv ter s tem in še večjimi težavami in 
še večjim deficitom skladov ob prehodu v leto 1969, ah pa z minimalnim pove- 
čanjem prispevne stopnje, za pol do 1 °/o, zagotoviti skladu kolikor toliko nor- 
malno poslovanje. Izvršni svet se zaveda delikatnosti takega ukrepa, vendar 
meni, da bi bilo minimalno povečanje prispevne stopnje za ta sklad edino 
upravičeno, medtem ko stopnje osnovnega prispevka za sklad otroškega varstva 
in sklade zdravstvenega zavarovanja ne bi smeli povečati, čeprav bodo ravno1 

skladi zdravstvenega zavarovanja nedvomno tudi v prihodnjem letu poslovali 
z izrednimi težavami. 

Zdravstveno zavarovanje. Analiza financiranja zdravstvenega 
varstva v letu 1967, ki jo je izdelal republiški sekretariat za zdravstvo, je bila 
dostavljena vsem poslancem in dovolj temeljito in obširno razkriva ne le 
finančno, temveč 'družbenoekonomsko problematiko tega področja. Iz vsega tega 
lahko povlečemo najbolj splošne ugotovitve, da je reforma šele v letošnjem 
letu zares globoko posegla v to področje in pckrendla v njem niz pozitivnih 
gibanj, hkrati pa tudi nekatere negativne pojave, ki nekoliko zamegljujejo v 
celoti pozitivno oceno dosedanjega dogajanja v zdravstvu. Poslanci, ki so delo- 
vali tudi že v prejšnji sestavi skupščine, imajo gotovo v dobrem spominu do^ 
godke v decembru lanskega leta, ko sta republiški in socialno-zdravstveni 
zbor odločala o znižanju stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarova- 
nje za leto 1967. Takrat je tedanji izvršni svet dal ostavko in jo' po izglasovanju: 
predlagane rešitve tudi umaknil. Danes, na osnovi skoraj enoletnih izkušenj; fi- 
nanciranja zdravstvenega zavarovanja v takrat določenem okviru lahko samo' 

9» 
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potrdimo, da je bila takratna odločitev izvršnega sveta in skupščine edino mogoča 
din .pravilna. Enkratno znižanje osnovnega prispevka od 7 na 5 %>, oziroma skup- 
nega prispevka za zdravstveno zavarovanje od 8,75% v letu 1966 na 6,25 °/o v 
letu 1967 in s tem planirano zmanjšanje dohodka skladov zdravstvenega zava- 
rovanja za približno 18 °/o, je bil v resnici grob, v bistvu administrativni in 
restriktivni ukrep, ki je že samo zaradi tega moiral naletiti na oster odpor 
in povzročiti niz izjemnih težav in problemov pri njegovem uresničevanju. 
Zaradi lažjega prehoda bi bil kak blažji kompromisni ukrep za izvrševalce 
zdravstvenega varstva seveda sprejemljivejši. Toda v pogojih, ko je bila skupna 
stopinja osnovnega prispevka od federacije limitirana na 19'°/» in ko so bile 
obveznosti invalidsko-pokojninskega sklada in sklada otroškega dodatka preci- 
zirane s samim zakonom, je bilo zdravstveno zavarovanje edino fleksibilno 
področje, čigar izdatke je bilo z raznimi ukrepi mogoče omejiti in kjer so 
zaradi izrazito intenzivnega naraščanja potrošnje in često neracionalnega gospo- 
darjenja v prejšnjem obdobju obstojale tudi znatne notranje rezerve. 

Hkrati z znižanjem prispevne stopnje pa so bili že v teku tudi ukrepi, ki 
naj bi v razmerju s prejšnjim letom zmanjšali finančne obveznosti skladov 
zdravstvenega zavarovanja delavcev v letu 1967 za 'približno 7 do 8 milijard 
S dinarjev. To so med drugim prenos denarnih nadomestil za bolezensko od- 
sotnost z dela do 30 dni za gospodarske organizacije, bistvena omejitev zdra- 
viliškega zdravljenja, uvedba participacije zavarovancev za nekatere zdrav- 
stvene usluge in .drugo. Ker pa se bodo obenem z zmanjšanjem dohodkov povečali 
na drugi strani tudi dohodki skladov na račun večjega porasta osebnih dohod- 
kov zavarovancev cd predvidenega, je ocenjeno, da bodo ob tako znižani 
prispevni istopnji stvarni dohodki skladov zdravstvenega zavarovanja v letu 
1967 le za 7 do 8 % manjši kot v letu 1966. 

Res so bih že v prvem polletju dohodki realizirani s 40,8 °/o od planiranih 
za celo leto, nasprotno pa so izdatki skladov povečani zia 2,7 iznad planiranih. 
Na ta način so skladi že prvo polletje zaključili s primanjkljajem 2,6 milijarde 
starih dinarjev, do konca leta pa se bo ta primanjkljaj verjetno1 še povečal. 
K temu. je treba.prišteti še izgube zdravstvenih zavodov, ki so že prvo polletje 
znašale približno 1,8 milijarde starih dinarjev in bodo do konca leta še narastle. 
Skupne izgube zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene službe bi torej mogle 
v lotu 1967 znašati le nekaj milijard manj kot bo v tem letu znašalo stvarno 
zmanjšanje dohodkov skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev v razmerju 
z letom 1966. Potemtakem se vnovič vsiljuje vprašanje ali ni morda praksa 
vendarle uvrgla umestnost tako rigoroznega znižanja dohodkov z znižanjem 
prispevne stopnje za cela 2 °/o. Da bi mogli dati pravilni odgovor na to vprašanje, 
moramo nekoliko pojasniti, kaj se v letošnjem letu bistvenega dogaja v zdrav- 
stvenem zavarovanju in v zdravstveni službi. 

Najprej je treba ugotoviti, da so izdatki za zdravstveno zavarovanje v 
celotnem povojnem razdobju naraščali znatno hitreje cd porasta narodnega 
dohodka; ker so v letu 1966 dosegli v Jugoslaviji 7 °/o, v Sloveniji pa celo 7,4 % 
narodnega dohodka družbenega sektorja gospodarstva, pri tem za zdravstveno 
varstvo okoli 5 °/o in za denarna nadomestila in druge dajatve okoli 2,4 °/o. 

V preteklem desetletnem razdobju so za celo državo stroški zdravstvenega 
varstva v primerjavi z nacionalnim dohodkom, če tega označimo z indeksom 
100, porasli z indeksom 134, denarna nadomestila pa celo z indeksom 220. V tem 
razdobju so stroški zdravstvenega zavarovanja rasli poprečno za 17 °/o letno. 
Takšen porast te potrošnje je moral imeti za posledico' tudi ustrezajoč napre- 
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dek obsega in kvalitete zdravstvenega varstva. Uradni statistični podatki ka- 
žejo, da smo se v Sloveniji v mnogih, za ceno zdravstvenega stanja nareda 
in razvitosti zdravstvenega varstva cdlo-čilnih kazalcih že izenačili ali se vsaj zelo 
približali poprečju razvitejših evropskih držav, kot na primer v poprečni sta- 
rostni dobi prebivalcev, v številu zdravnikov poprečno na prebivalca, v umrlji- 
vosti novorojenčkov in porednic, v zatiranju tuberkuloze in drugih infektivnih 
bolezni itd. To je vsekakor pohvale vreden uspeh zdravstvene službe in celotne 
družbene politike na tem pedročju. Vendar je treba vedeti, da je bil dosežen 
za ceno vse težjega obremenjevanja narodnega gospodarstva, hkrati pa cib 
mnogih nesmotrnostih tako v financiranju tekočih izdatkov za zdravstveno 
varstvo', kakor tudi v investiranju na tem področju. Pri nas se je zdravstveno 
varstvo že leta nazaj dajalo tako rekoč po potrebah in ne po realnih zmoglji- 
vostih družbe, čemur je tudi ustrezal način upravljanja in financiranja zdrav- 
stvenega zavarovanja. Vse to pa je tako pri zdravstvenih delavcih, kakor tudi 
pri samih zavarovancih zakoreninilo izrazito potrošniško mentaliteto, ki je 
računala le z medicinskimi in socialnimi učinki zdravstvenega varstva, a malo 
o tem, odkod se jemlje in kak» se troši zdravstveni dinar. 

Reforma je s svojo zahtevo po najstrožji racionalizaciji vseh vrst družbene 
potrošnje, napovedala odločen obračun s tako mentaliteto1. Vendar se še poldrugo 
leto cd njenega uvajanja, teda vse do konca leta 1966, na področju zdravstva 
ni nič pomembnega pokreniloi. Zato je radikalni ukrep z znižanjem stopnje 
prispevka za zdravstveno zavarovanje na začetku letošnjega leta našel tako 
zdravstveno službo kot tudi organe socialnega zavarovanja in druge odgovorne 
dejavnike slabo pripravljene. Od tu tudi več praktičnih težav in nerazumevanja 
pri uresničevanju ukrepa, kot bi bilo' to' neobhodno potrebno. Ce sedaj po 10 
mesecih financiranja zdravstva v tako zaostrenih pogojih sumiramo tako pozi- 
tivne kot tudi negativne rezultate, potem moramo vendarle ugotoviti v celoti 
zelo pozitiven napredek. 

Res imamo na eni strani opravka z znatnimi izgubami skladov in zdrav- 
stvenih zavodov, kot tudi z nekaterimi primeri stvarnega zoževanja, obsega 
in kvalitete zdravstvenega varstva v škedo zavarovancev kot na primer skoraj 
popolna ukinitev klimatskega zdravljenja na račun skladov, potiskanje odstotka 
obolevnosti v nekaterih gospodarskih organizacijah izpod racionalne meje, zar- 
piranje posameznih zdravstvenih regij ter niz drugih težav in absurdnosti, 
ki povzročajo v javnosti pri neposredno prizadetih upravičeno kritiko. Vendar 
vse to ne more izpedbiti vrednost bistvenega uspeha, ki se zrcali v tem, da smo 
uspeli v letošnjem letu ne le zavreti dolgoletni visoki porast potrošnje za 
zdravstveno varstvo, temveč simo jO' celo uspeli absolutno znizati in to kljub 
nasprotni tendenci porasta materialnih stroškov in osebnega dohodka v zdrav- 
stvu in kar je najvažnejše, brez znižanja splošnega nivoja zdravstvenega varstva. 

Glavno zaslugo za to imajo poleg objektivnega pritiska ekonomsko-finančnih 
restrikcij prav sami zdravstveni 'delavci. Večina od njih se je kljub splošnemu 
nezadovoljstvu z restriktivnimi ukrepi vendarle resno trudila, da bi se ti 
ukrepi izvajali ob najmanjši možni škedi za zavarovance. Res, da igre pri tem 
bolj za razne oblike prisilnega varčevanja kot pa za resnično racionalizacijo 
zdravstvene službe, ah uveljavljanje principa dohodka oziroma delitve po delu. 
Vendar pomeni to, kar je letos doseženo, ohrabrujoč napredek. Lahko> trdimo, 
da se prav na izkušnjah letošnje finančne stiske v mnogih zdravstvenih kolek-r 
tivih že formirajo kvalitetno novi pogledi na uporabo zdravstvenega dinarja 
in na pomembnost vloge, ki jo ima zdravstveni delavec pri racionalnem usmer- 



134 Republiški zbor 

janju zdravstvene potrošnje. Seveda je tuđi še sedaj precej zdravstvenih delav- 
cev, M ne podpirajo reformnih ukrepov, ah jim celo nasprotujejo. Eni preprosto 
zato, ker jih ne razumejo in so zato resnično zaskrbljeni za stanje zdravstvenega 
varstva, drugi pa tem ukrepom nasprotujejo zaradi lastne materialne prizade- 
tosti in brezbrižnosti za druge družbene potrebe, kar pa potem prikrivajo- z 
nekimi gesli o humanizmu in zdravniški etiki. Vendar so le-ti vsebolj v manjšini 
in ne izražajo razpoloženja večine, ki reformo na področju zdravstva iskreno 
podpira in si po svojih močeh in prepričanju prizadeva za njeno uresničenje. 

V skladu s takšnimi ocenami stanja v zdravstvenem zavarovanju izvršni 
svet smatra, da je potrebno deloma še v letošnjem letu, deloma pa v letu 1968 
uveljaviti na tem pcdročju te-le najvažnejše ukrepe oziroma stališča: 

Neobhodno je za daljše razdobje ustaliti potrošnjo zdravstvenega zavaro- 
vanja oziroma njegovo udeležbo v narodnem dohodku v skladu z jasno preci- 
ziranim dolgoročnim programom zdravstvenega varstva in realno ocenjenimi 
materialnimi zmogljivostmi družbe. V tem primeru bi skupni izdatki za zdrav- 
stveno zavarovanje smeli rasti vsako leto le proporcionalno s porastom narod- 
nega dohodka, a izdatki za ožje zdravstveno varstvo toliko več, kolikor je 
mogoče relativno zmanjšati udeležbo denarnih nadomestil in racionalizirati 
zdravstveno službo. Smatramo, da je letošnje proporce mogoče vzeti kot pri- 
merno osnovo bodočega razmerja, ki bi ga bilo potrebno v letu 1868 dokončno 
precizirati in ga učvrstiti vsaj do- 1970. leta. 

2. Z ustrezajo'čimi finančnimi predpisi in neposredno kontrolo je treba 
zagotoviti, da bodo zaključni računi skladov zdravstvenega zavarovanja in 
zidravstvenih zavodov za leto 1967 pokazali njihovo realno finančno stanje in da 
se jim prepreči navidezno zmanjšanje izgub s prenosom letos realiziranih iz- 
datkov na prihoidnje leto. Skladi in zavedi, ki bodo poslovno leto zaključili z 
izgubo, so dolžni izdelati realne sanacijske načrte, pri čemer morajo skladi 
zdravstvenega zavarovanja že v letu 1968 v celoti pokriti primanjkljaj iz leta 
1967 z uvedbo izrednega prispevka ah z vnaprej zagotovljenimi prihranki ob 
popolni likvidnosti skladov pri tekočem poslovanju v letu 1968. 

3. V letu 1968 se morajo skladi zdravstvenega zavarovanja financirati na 
osnovi istih instrumentov kot v letošnjem letu, to je s 5 l0/o osnovnim prispev- 
kom. Njihovi dohodki se torej lahko povečajo samo proporcionalno' s poveča- 
njem obsega osebnega dohodka. Vsako povečanje prispevnih stopenj bi pome- 
nilo povečano obremenitev gospodarstva, hkrati pa bi zavrlo sedanje napore 
za ustalitev te potrošnje in racionalizacijo zdravstvene službe. 

4. Sistem financiranja zdravstvenega varstva in urejanje pogodbenih raz- 
merij med skladi in zdravstvenimi zavodi je treba za leto 1968 izpopolniti tako, 
da se bolje opredeli in okrepi splošni sporazum kot pravni in hkrati družbeni 
instrument, da se odpravijo nekatere letošnje pomanjkljivosti v tako imenovani 
primarni in sekundarni delitvi sredstev skladov in da sta v poslovnem riziku 
upravičeno udeležena oba partnerja, to je skladi in zdravstveni zavodi. Izvršni 
svet bo v ta namen še v letu 1967 predlagal skupščini ustrezne spremembe in 
dopolnitve sedanjih zakonskih predpisov, kakor tudi predlog novega zakona o 
merilih in elementih za sklepanje pogodb med skladi in zdravstvenimi zavodi. 
Prav tako bosta republiški sekretariat za zdravstvo in republiški zdravstveni 
center, v sedelovanju z drugimi strokovnimi institucijami, intenzivno nadalje- 
vala delo na izdelavi kriterijev in normativov za vrednotenje zdravstvenih 
;storitev, ki naj bi, kar se da, objektivizirali ekonomski položaj zdravstvenih 
zavodov in odpravili nekatere sedanje anomalije. 



50. seja 135 

Da bi se bolje izkoristile kapacitete zdravstvenih zavodov in povečal obseg 
zdravstvenih uslug brez dodatne obremenitve skladov, bodo izdelani predlogi 
predpisov in praktičnih ukrepov, ki naj omogočijo razširitev sistema partici- 
piranja in samoplačnikov za nekatere zdravstvene storitve iznad zagotovlje- 
nega obsega zdravstvenega varstva. To še posebej velja za zobozdravstvene 
storitve. 

5. V cilju nadaljnje racionalizacije in uspešnega delovanja zdravstve služ- 
be je treba intenzivno nadaljevati z izpopolnitvijo njene organizacije v smislu 
letos sprejetega republiškega zakona. V ta namen je treba utrditi tudi položaj 
in organizacijo republiškega zdravstvenega centra ter razviti njegovo analitsko- 
študijsko dejavnost. Prav tako je treba čimprej razjasniti in ustaliti položaj 
medobčinskih zdravstvenih centrov. Republiški sekretariat za zdravstvo bo še 
v tem letu pripravil osnutek zakona o khničnem centru. V letu 1968 bo izvršena 
tako imenovana verifikacija bolniških ustanov, ki bo znatno pripomogla k 
racionalnejši organizaciji bolnic in posredno tudi k objektiviziran j u kriterijev 
za plačevanje bolnišničnih storitev. 

6. Treba je intenzivno nadaljevati z izpopolnjevanjem celotnega sistema 
zdravstvenega varstva v smeri krepitve neposrednega vpliva zavarovancev pri 
razpolaganju s sredstvi in določanju obsega zdravstvenega varstva v smeri 
materialnega stimuliranja zavarovanca in zdravstvenega delavca za racionalno 
trošenje razpoložljivih sredstev ter v smeri širše pristojnosti republike, da bi 
lahko v večji meri kot do sedaj urejela področje zdravstvenega zavarovanja, 
ustrezno svojim specifičnim razmeram. 

Izvršni svet je mnenja, da je ob uspešnem izvrševanju predlaganih ukrepov 
in stališč v prihodnjem letu pri predvidenem obsegu sredstev za zdravstveno 
zavarovanje mogoče zagotoviti nemoteno uresničevanje zdravstvenega varstva 
celo v nekoliko' večjem obsegu kot je sedanji. To pa bo seveda zahtevalo 
izredno angažiranost predvsem zdravstvenih delavcev, prav tako pa tudi drugih 
družbenih in strokovnih dejavnikov na tem področju. V tem oziru so letošnji 
rezultati tudi za prihodnje leto dovolj bodrilni. 

Otroško varstvo. V okvir financiranja socialnega zavarovanja je do 
sedaj spadal tudi sklad otroškega dodatka, čigar uporaba je bila vse do letoš- 
njega leta v celoti urejena z zveznimi predpisi. V letu 1966 se je sklad financiral 
z 2,1 %> prispevno stopnjo in je poslovno leto zaključil s primanjkljajem 1,7 
milijarde starih dinarjev. Za njegovo pokritje je bil v drugem polletju letoš- 
njega leta uveden izreden prispevek v višini 0,40 °/o cd bruto osebnega dohodka. 
V letu 1967 se sklad otroškega dodatka financira s prispevno stopnjo 1,8 %>, 
kar zagotavlja dohodke okoli 16 milijard S dinarjev, to je približno enako kot 
v prejšnjem letu. Vendar predvidevamo, da bo sklad zaključil letošnje leto celo 
z minimalnim presežkom. Od marca letcs so namreč v veljavi spremembe zvez- 
nih predpisov, ki so v razmerju zj letom 1966 zožile pravico do otroškega 
dodatka v naši republiki za približno 29 °/o zavarovancev, oziroma 22 n/o otrok, 
s čimer so znatno zmanjšani tudi izdatki sklada. V letu 1968 bosta financiranje 
in uporaba tega sklada urejena z novim republiškim zakonom o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva. Osnutek tega zakona, ki ga je na osnovi 
predhodne razprave o tezah za novo ureditev otroškega varstva pripravil re- 
publiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, je že v javni razpravi 
ter bo v tem mesecu predložen v sklepanje pristojnim skupščinskim zborom. 
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Zato ob današnji priliki ne mislim pojasnjevati mnoge pomembne novosti, 
ki bedo s tem zakonom uveljavljene v sistemu družbene skrbi za otroke. Želim 
poudariti le to, da kakorkoli so današnja družbena sredstva za varstvo* otrok 
v resnici nezadostna, pa vendarle tudi v letu 1968 ni računati z njihovim bistve- 
nim povečanjem. V takih pogojih in v skladu z določbami novega zakona bi 
moral v letu 1968 sklad omogočiti izplačilo otroškega dodatka približno v letoš- 
njem obsegu, hkrati pa zagotoviti vsaj minimalna sredstva za širše uresni- 
čevanje oblik tako imenovanega družbenega varstva otrok, to je za predšolsko 
varstvo, celodnevno delo šole, otroško prehrano in podobno. Čeprav ta sred- 
stva tudi v prihodnjem letu še ne bodo* mogla biti kdove kako velika, bodo 
pomenila vendarle pomembno družbeno pomoč pri razširjenju uspešnejših oblik 
otroškega varstva. 

Zdravsteno zavarovanje kmetov. Zdravstveno zavarovanje 
kmetov je letos urejeno s posebnim republiškim zakonom in se financira prek 
samostojnih skladov, ki nimajo nikakršne neposredne zveze s financiranjem 
socialnega zavarovanja delavcev. Ker pa je tudi to* del splošnega socialnega 
zavarovanja, je prav, če tudi o tem spregovorimo nekaj besed. 

Skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki se financirajo izključno. iz 
prispevkov zavarovanih kmetov, so za leto 1967 planirah 6,1 milijarde S dinar- 
jev dohodkov in 6 milijard izdatkov. V prvem polletju so bili ustvarjeni dohodki 
s 44%, izdatki pa z 49 %. Na ta način je tudi to zavarovanje kljub resnim na- 
porem za uravnovešeinje naporov in izdatkov končalo prvo polletje v sedmih 
od skupno devet komunalnih skupnosti s primanjkljajem 167 milijonov starih 
dinarjev. Temu pa se pridružuje še primanjkljaj iz prejšnjih let v višini 1,1 
milijarde dinarjev, cd česar bo letos le manjši del pokrit z izrednim, prispevkom. 
To dokaziuje, da je tudi sistem zdravstvenega zavarovanja kmetov potrebno iz- 
popolniti tako, da bosta ob upoštevanju načela solidarnosti zavarovancev zago- 
tovljena popolno samofinanciranje in uravnovešenost med 'dohodki in izdatki 
skladov. V ta namen je republiški sekretariat za delo že v juliju letos izdelal 
osnutek novega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov in ga dal v javno 
razpravo. 

Izvršni odbor republiške skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov se 
ni strinjal z nekaterimi važnimi določbami osnutka zakona, ker je izdelal svoj 
osnutek in ga prav tako dal v razpravo zavarovancem.. Bistvena razlika med 
obema načrtoma je v opredelitvi kroga zavarovancev, kar pa ima seveda posle- 
dice tudi za način financiranja in obseg zdravstvenega varstva kmetov. Osnutek 
republiškega sekretarja za delo* predvideva, da so tako kot do zdaj obvezno 
zavarovani vsi lastniki kmečke zemlje ne glede na višino dohodka iz kmetijske 
dejavnosti. Osnutek izvršnega odbora pa predvideva zožitev sedanjega kroga 
zavarovancev le na tiste lastnike kmečke zemlje, katerih dohodki iz kmetijske 
dejavnosti krijejo vsaj polovico stroškov za preživljanje. Z drugo besedo, za- 
varovan naj bi bil le tisti del kmetov, ki to zavarovanje tudi finančno lahko 
prenese. V primeru uveljavitve takega načela bi s sedanjega kroga zavarovancev 
v naši republiki izpadlo približno 26 000 ali 26 % zavarovancev in približno 
40 000 njihovih 'družinskih članov. To je vsa tako imenovana »vaška revščina«, 
ki nima nobene druge oblike zdravstvenega zavarovanja in bi v primeru uvelja- 
vitve takega načela v celoti padla v breme občin oziroma družbe. 

Razume se, da tak predlog ni sprejemljiv, ker predstavlja grobo kršitev 
načela solidarnosti v kmetijskem zavarovanju. Po drugi strani pa ni mogoče 
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prezreti nekaterih racionalnih motivov predlagateljev, ki izhajajo s stališča, 
da sedanji krog zavezancev prispevka za kmečko zavarovanje, ki predstavlja v 
Sloveniji približno le 40 % lastnikov kmečke zemlje, pri sedanji poprečni pro- 
duktivnosti kmečkega dela ne more sam nositi celotnega bremena financiranja 
zdravstvenega zavarovanja za sedanji obseg zavarovancev. Zato bd po njihovem 
mnenju morali zožiti sedanji krog zavarovancev ali obseg garantiranega varstva 
ali pa zagotoviti dodatne vire financiranja na ta način, da se s prispevkom za 
zdravstveno zavarovanje kmetov vsaj minimalno obremenijo vsi lastniki kmečke 
zemlje, kot tudi tiste kmetijske zadruge in druge delovne organizacije, ki ko- 
ristijo delo kmetov, a niso. do sedaj plačevale zanj nobenega prispevka za so- 
cialno zavarovanje. 

V teku je delo na usklajevanju obeh zakonskih osnutkov in zdaj še ni 
jasno, če bo privedlo do popolnega soglasja. Vsekakor bo izvršni svet, ki odo- 
brava v bistvu stališča republiškega sekretariata za delo, še v tem mesecu 
predložil skupščinskim zborom definitivni predlog zakona, s čimer bodo razi- 
rešeni mnogi sedanji problemi in bo postavljen soliden temelj financiranja in 
uspešnega uresničevanja tega zavarovanja. 

Delo na izpopolnjevanju sistema socialnega zava- 
rovanja. Tovariši in tovarišice poslanci! Obširna problematika socialnega 
zavarovanja, obsežena v poročilih republiških sekretariatov in v ostalem gra- 
divu jasno- kaže na to, da lahko z nekaterimi praktičnimi ukrepi in ustreznimi 
spremembami pravnih predpisov rešimo le majhen del perečih problemov s 
tega področja. Osnova trajnih in resnično učinkovitih rešitev je vendarle v 
temelj itejši izpopolnitvi samega sistema socialnega zavarovanja. Medtem ko 
bodo s sprejetjem napovedanih zakonov za področje zdravstvenega zavarovanja 
kmetov in področje otroškega varstva že 'uveljavljene trajnejše sistemske rešitve, 
pa se takšne rešitve za področje invalidsko-pokojninskega in: zdravstvenega 
zavarovanja delavcev šele proučujejo- ter nas čaka še obširno- in odgovorno -delo. 
Izpopolnjevanje sistema socialnega zavarovanja mora zasledovati tele osnovne 
cilje: 

Prvo-, organizacijo in sistem financiranja vseh oblik socialnega zavarovanja 
je treba izpopolniti tako-, da bo na vseh nivojih zagotovljen čim nepo-sre-dne-jši 
vpliv samih zavarovancev na določanje obsega pravic zavarovancev ter financi- 
ranje in trošenje sredstev posameznih skladov, kar je še zlasti mo-žno in neob- 
hodno na področju zdravstvenega zavarovanja. 

Drugo-, sistem financiranja in določanja pravic iz posameznih o-blik social- 
nega zavarovanja je treba izpopolniti tako-, da bo zagotovljen čim večji avt-o- 
matizem izravnavanja dohodkov in izdatkov posameznih s-klado-v ter neobhodna 
likvidno-st in racionalnost v njihovem poslovanju. V tem smislu je treba vsem 
skladom zagotoviti čim večje finančne rezerve kot neobhoden pogoj za tekočo 
poslovno likvidnost, kakor tudi, da b-o-do kos težjim nihanjem dohodkov in iz- 
datkov v skladu v -daljših časovnih razdobjih. 

Tretjič, pristojnost za normativno urejanje p-ravic in obveznosti so-cialnega 
zavarovanja, vključno z invalidsko-pokojninskim, je treba v čimvečji meri 
decentralizirati na ta način, da bi federacija s temeljinimi in splošnimi zakoni 
urejala le osnovna načela in okvire posameznih vrst zavarovanja, koli-kor to 
zahteva enotnost družbenoekonomskega sistema. Konkretno urejanje pravic 
in obveznosti pa naj bi bilo v večji meri kot do sedaj prepuščeno neposredno 
samoupravnim organom socialnega zavarovanja in republiški zakonodaji. Na ta 
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način bi se z gotovostjo tudi izognili nekaterim problemom in nevšečnostim, ki 
danes izvirajo prav iz preveč poenotenega urejanja posameznih zadev za celo 
državo. Pri tem ne gre za nikakršno željo po krepitvi nekakšnega republika- 
nizma, kot se to tu in tam tolmači, temveč za priznanje dejanskim ekonomsko- 
socialnih razlik in iz njih izvirajoče potrebe čim bolj decentraliziranega ureja- 
nja socialnega zavarovanja. Za takšno izpopolnitev sistema socialnega zavaro- 
vanja pa bo potrebno še obsežno proučevanje in znatna angažiranost vseh 
zainteresiranih strokovnih in družbeno-političnih dejavnikov na vseh nivojih. 

V tem cilju je predsednik Skupščine SR Slovenije že imenoval posebno 
delovno skupino, sestavljeno iz poslancev ter drugih družbenih in strokovnih 
delavcev. Naloga komisije je, da za potrebe republike in izvršnega sveta orga- 
nizira in usklajuje delo na proučevanju in izpopolnjevanju sistema socialnega 
zavarovanja. Delovna skupina že aktivno deluje ter prek treh delovnih grup 
proučuje do sedaj razpoložljivo gradivo s tega področja. Trenutno je njihovo 
delo pretežno usmerjeno na izučevanje in oceno tistih posameznih sprememb 
v sistemu socialnega zavarovanja, ki naj bi se uveljavile že v prihodnjem letu. 
Kasneje pa bo osnovna aktivnost celotne delovne skupine spet usmerjena na 
proučevanje možnosti za izpopolnitev sistema celotnega kompleksa socialnega 
zavarovanja, ki pa lahko prinese plodne rezultate šele v nekoliko daljšem raz- 
dobju. Delovna skupina bo o svojem delu in ugotovitvah redno poročala pri- 
stojnim skupščinskim organom. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Na koncu svojega poročila vas želim po- 
novno opozoriti na izredno težavnost in obsežnost celotne problematike social- 
nega zavarovanja in na potrebo po naši maksimalni angažiranosti na tem 
področju. 

V imenu izvršnega sveta vas prosim, da ocenite in odobrite njegova stališča 
ter sprejmete predlagane ukrepe in priporočila drugim zainteresiranim de- 
javnikom. Hvala. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Zahvaljujem se predstavniku izvršnega 
sveta za izvajanje in prosim tovariša Draga Benčino, da kot predstavnik skupine 
poslancev, ki so pripravljah ugotovitve in sklepe za današnjo obravnavo, vzame 
besedo. 

Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kot ste bih že obveščeni, je gradivo, ki ste ga prejeli za današnjo skupno sejo 
s področja financiranja socialnega zavarovanja in sklada otroškega dodlatka, 
bilo obravnavano v treh odborih republiškega zbora in v odboru za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora. Vsi odbori so se 
v načelu strinjali s predlogi stališč in ukrepov, ki sta jih predlagala republiška 
sekretariata, soglašali pa so tudi s stališči in predlogi izvršnega sveta, ki jih 
vsebujeta omenjeni analizi oziroma poročili. Prej omenjeni odbori so imenovah 
skupino poslancev z nalogo, da pripravi skupna stališča v skladu z vsebino 
omenjenih gradiv, ki naj bi jih sprejela Skupščina SR Slovenije. Pri pripravi 
tega poročila je skupina poslancev povzela stališča in upoštevala predloge, ki 
so jih dali odbori na svojih sejah. 

Na podlagi temeljitih razprav o vsej tej problematiki predlagam v imenu 
skupine poslancev obema zboroma, da sprejmeta, upoštevajoč stališča in 'pred- 
loge izvršnega sveta, naslednje ugotovitve in sklep o reševanju nekaterih 
aktualnih problemov zdravstvenega varstva in socialnega zavarovanja. Pri tem 



50. seja 139 

vas meram opozoriti, da se končni predlog teksta v nekaterih podrobnostih ne 
sklada povsem s tekstom, ki ste ga prejeli pred današnjo sejo glede na to, da 
je skupina poslancev na današnji seji upoštevala nekatere pripombe predstav- 
nikov zakonodajno^pravne komisije naše skupščine. 

V sistemu socialnega zavarovanja obstojajo številna protislovja, ki se vse 
bolj zaostrujejo. Kažejo se v tem, da so skoraj vise pravice in dolžnosti urejene 
z zveznimi predpisi. Za zagotovitev teh pravic pa so odgovorni samoupravni 
organi skupnosti socialnega zavarovanja. Zaradi limitiranja stopenj s strani 
federacije pa ti nimajo možnosti, da bi v celoti uresničili svoje ©bvezniosita. Glede 
na specifičnosti družbenoekonomskega razvoja republik, ki se kažejo v druž- 
beni produktivnosti dela, strukturi zavarovancev, nivoju življenjskih stroškov 
in potreb prebivalstva, so prišla ta protislovja še posebej do izraza na področju 
zdravstvenega varstva in zavarovanja, invalidsko pokojninskega zavarovanja 
ter na področju otroškega varstva. Sedanji sistem tudi ne vsebuje dovolj ele- 
mentov, ki bi spodbujali zavarovance, delovne organizacije in druge družbene 
dejavnike k racionalnejši potrošnji. Zato bo< treba iskati rešitve v izpopolnitvi 
celotnega sistema socialnega zavarovanja. Osnovne dejavnike zavarovanja je 
treba postaviti v tak medsebojni odnos, da bodo lahko uveljavljali svoje inte- 
rese v okviru materialnih zmogljivosti, pri tem pa poudariti tudi odgovornost 
družbenopolitičnih skupnosti. 

V preteklem obdobju se je znatno razširila materialna in kadrovska osnova 
zdravstvenega varstva. Ob neenakomernem in ekstenzivnem razvoju zdrav- 
stvene službe so stroški močno naraščali in niso vselej ustrezali doseženim rezul- 
tatom. Zato ie bila med reformnimi ukrepi na področju zdravstva predvsem 
poudarjena zahteva po bolj smotrni potrošnji in njeni uskladitvi z družbenimi 
zmogljivostmi. Letos je bil dosežen pomemben premik glede usklajevanja potroš- 
nje na področju zdravstvenega zavarovanja z realnimi možnostmi. Potrošnja 
sredstev za te namene ne raste več tako silovito kot v preteklih letih. K temu so 
predvsem prispevali doslej sprejeti ukrepi na področju zdravstvenega zavaro- 
vanja, kljub temu pa potrošnja še vedno presega razpoložljiva sredstva. V 
osnovni zdravstveni službi so v teku pomembni integracijski procesi, s katerimi 
bo zagotovljena racionalnejša organizacija in boljša strokovna povezanost zdrav- 
stvenih zavodov, racionalnejše poslovanje zdravstvene službe in utrjen vpliv 
zainteresiranih dejavnikov nad izvajanjem zdravstvenega varstva. 

To bo prispevalo k izboljšanju zdravstvenega varstva občanov. Uspešna 
izvedba reorganizacije zdravstvene službe je odvisna od skladnega delovanja 
vseh odgovornih in zainteresiranih dejavnikov. V odnosih med zdravstvom in 
socialnim zavarovanjem je bil dosežen kvaliteten napredek. S sklenitvijo sploš- 
nih sporazumov med zdravstvenimi centri in komunalnimi skupnostmi social- 
nega zavarovanja so bili dani temelji za uskladitev potreb z možnostmi. In- 
stitucijo splošnega sporazuma je zato treba nadalje izpopolnjevati in jo pravno 
■utrditi ter odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri njihovem izvajanju. 
Izdelati je treba objektivnejša merila za delitev sredstev, namenjenih za zdrav- 
stveno varstvo za posamezne oblike zdravstvenega varstva, objektivnejše krite- 
rije za vrednotenje dela zdravstvenih zavodov in jasneje opredeliti nosilce 
posameznih rizikov ter zagotoviti učinkovitejši nadzor nad izvajanjem splošnih 
sporazumov in pogodb. Osnovni razlog za nezadostno učinkovitost splošnih 
sporazumov je v tem, da so bili ti sklenjeni v pogojih nepopolnih sistemskih 
rešitev na področju zdravstvenega zavarovanja. 
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Na področju iirvalidsko-pokogniinskega zavarovanja se vse bolj zaostruje 
problem razlik med pokojninami, priznanimi v različnih časovnih obdobjih 
ter problem valorizacije pokojnin. Povečanje nesorazmerij med pokojninami 
starih in novih upokojencev je v naši republiki doseglo že tak obseg, da ga 
družbeno ni več mogoče opravičevati. Limitiranje prispevnih stopenj za socialno 
zavarovanje s strani federacije je otežkcčalo prizadevanja pristojnih in zain- 
teresiranih dejavnikov v republiki za sprejetje rešitev, ki bi ustrezale specifič- 
nim potrebam in možnostim republike. 

Zato je treba opustiti določanje najvišje meje, ki jo smejo v posameznem 
letu dosegati stopnje prispevkov za vse panoge socialnega zavarovanja. Odpravo 
limita s strani federacije terjajo tudi naslednja dejstva: uvedba novega sistema 
financiranja otroškega varstva in otroškega dodatka, prenos pristojnosti glede 
usklajevanja pokojnin republiške skupnosti socialnega zavarovanja in dosedanji 
pozitivni premiki v zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju v smeri usklajeva- 
nja potrošnje z realnimi zmogljivostmi. Limitiranje prispevne stopnje za soical- 
no zavarovanje s strani federacije pa tudi ni v skladu s krepitvijo ekono-msfco- 
politične in samoupravne vloge republike na področju družbene delitve dohodka, 
kakršno zahteva družbeno gospodarski razvoj in odgovornost, ki jo ima repu- 
blika po zvezni in republiški ustavi na tem področju. 

Skladi zdravstvenega zavarovanja poslujejo vse leto z deficitom, čeprav 
so 'bili sprejeti mnogi ukrepi za racionalizacijo potrošnje. Ti primanjkljaji so 
posledica dosedanjega ekstenzivnega gospodarjenja, nedoslednega izvajanja 
splošnih sporazumov in pogodb ter premajhnega prizadevanja za racionalnejše 
poslovanje. Samoupravni organi skupnosti socialnega zavarovanja niso izkoristili 
vseh zakonskih pooblastil, s katerimi bi lahko vplivali na večjo usklajenost 
potrošnje z realnimi zmogljivostmi skladov. Prav tako niso v zadostni meri 
spremljali izvajanja sprejetih ukrepov za racionalizacijo potrošnje na področju 
zdravstvenega zavarovanja ter analizirali njihove finančne učinke in -nastale 
probleme. Zaostritev pogojev za zdravljenje zavarovancev izven regije z name- 
nom, da se zmanjša odliv sredstev, ni v skladu z zakonom. S tem je namreč 
kršeno temeljno- načelo solidarnosti zavarovanja in pravica zavarovanca do 
zdravstvenega varstva. Zadevni ukrepi komunalnih skupnosti zaslužijo vso 
obsodbo. Samoupravni organi skupnosti socialnega zavarovanja so v premajhni 
meri skrbeli za modernizacijo in bolj racionalno poslovanje službe socialnega 
zavarovanja. Zato bi bilo potrebno-, -da se samoupravni organi socialnega zava- 
rovanja v večji meri uveljavijo in v skladu z zakonskimi pooblastili sprejmejo 
vse potrebne ukrepe za uskladitev potrošnje z razpoložljivimi sredstvi ter 
odpravijo tiste določbe v pravilnikih o uveljavljanju zdravstvenega varstva, ki 
zavarovancem o-nemo-go-čajo oziroma otežkočajo uveljavitev pravic do zdrav- 
stvenega varstva izven regije. Ugotoviti je treba vzroke za zmanjšanje obsega 
zobozdravstvenega varstva in sprejeti ukrepe, da bi zavarovanci lahko uveljav- 
ljali pravico -do tega varstva. V ta namen je treba proučiti obseg participacije za 
zobo-zdrvstveno varstvo odraslih oseb. Poiskati je treba ustrezne rešitve za 
zagotovitev medicinske rehabilitacije in zdravljenja v naravnih zdraviliščih 
tistim zavarovancem, ki so- tega zdravljenja neobhodno potrebni. Posebno po- 
zornost je treba posvetiti otrcko-m in mladini. Poskrbeti je za modernizacijo 
in racionalnejše poslo-vanj-e službe socialnega zavarovanja ter zagotoviti učinko- 
vitejši nadzor nad njenim delom. 

2. V psrvetm polletju je 17 zdravstvenih zavodov predvsem bolnišnic za- 
ključilo poslovanje z deficitom v višini oko-li 10 milijonov novih -dinarjev. Sko- 
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raj polovica tega zneska odpade na klinične bolnišnice v Ljubljani. Tako stanje 
je predvsem posledica neurejenega sistema financiranja bolnišničnega zdrav- 
ljenja ter premajhnega prizadevanja nekaterih zdravstvenih zavodov za smo- 
trno poslovanje. Večina zdravstvenih zavodov močno zmanjšuje svoje rezerve 
in bodo letno poslovanje zaključili praktično brez skladov, nekateri celo z de- 
ficitcm. Kljub temu pa nekateri zdravstveni zavodi neupravičeno povečujejo 
osebne dohodke in to celo taki, ki imajo občutile primanjkljaje. Odgovornost 
družbeno-pohtičnih skupnosti in njihova vloga kot ustanoviteljev pri tem ni 
prišla dovolj do izraza. 

Nelikvidnost je poseben problem skladov zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvenih zavodov. Vzroki za nelikvidnost so predvsem: nepravočasen spre- 
jem instrumentov financiranja, nepravočasno sklepanje pogodb, nereden in ne- 
zadosten dotok sredstev ter pomanjkanje obratnih sredstev. Nelikvidnost moti 
odnose med skladi zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenimi zavodi, vnaša 
negotovost v poslovanje zdravstvenih zavodov in v končni posledici vpliva na 
uveljavljanje pravic zavarovancev. Tako stanje terja, da se proučijo možnosti 
in oblike za večje uveljavljanje družbenega interesa pri opravljanju nalog 
zdravstvenih zavodov, zlasti glede delitve dohodka, da se točneje opredelijo po- 
oblastila 'družbenih organov upravljanja v zdravstvenih zavodih in funkcije 
družbeno-političnih skupnosti kot ustanoviteljev, da samoupravni organi skup- 
nosti zavarovanja in zdravstvenih zavodov čimprej sprejmejo sanacijske načrte 
za odpravo tekočih primanjkljajev, zagotovitev likvidnosti in preprečitev na- 
stanka novih primanjkljajev, in da pristojni organi nadzorstva v primeru, če 
zavodi niso pripravljeni sanirati svojih razmer, posežejo z ustreznimi ukrepi, 
v skrajnih primerih tudi z začasno prisilno upravo. 

Tretjič, na področju zdravstvenega zavarovanja kmetov je najbolj pereč 
problem saniranja primanjkljajev iz preteklih let. Za kritje teh primanjkljajev 
so skupščine komunalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja sprejele sklepe 
o uvedbi izrednega prispevka. K tem sklepom nekatere občinske skupščine niso 
dale soglasja, s čimer so onemogočile rešitev tega zelo perečega problema. Ker 
je treba ta problem nujno rešiti, zavarovanci sami pa so pripravljeni prevzeti 
breme kritja primanjkljajev, naj občinske skupščine, ki so odrekle soglasje 
k sklepom o uvedbi izrednega prispevka, ponovno razpravljajo o teh sklepih. 
Tudi v zdravstvenem zavarovanju kmetov je treba v okviru izpolnjevanja ce- 
lotnega sistema socialnega zavarovanja zagotoviti večji vpliv kmeta kot blagov- 
nega proizvajalca in mu omogočiti, da bo sam določal obseg pravic in način 
njihovega materialnega pokrivanja. 

Četrtič, zdravstveni centri so odigrali pomembno vlogo pri sklepanju 
splošnih sporazumov in pri izvajanju zakona o organizaciji zdravstvene službe. 
Kot sopodpisniki splošnih sporazumov pa so pomanjkljivo izvajali kontrolo nad 
izvajanjem teh sporazumov in tudi niso v zadostni meri analizirali, kako se 
izvajajo sklenjene pogodbe. Te naloge bodo morali v prihodnje dosledneje iz- 
vajati. Nekatere komunalne skupnosti socialnega zavarovanja niso dovolj močne, 
da bi lahko na solidarnostni osnovi zagotavljale uveljavljanje zakonitih pravic 
do zdravstvenega varstva, kot tudi materialna sredstva za te namene. V za- 
ostrenih pogojih gospodarjenja bi bilo treba oblikovati večje in rizično moč- 
nejše skupnosti. 

Iz navedenih razlogov bi bilo potrebno proučiti: organizacije komunalnih 
skupnosti socialnega zavarovanja, da bi bile sposobnejše ob podpori družbeno- 
političnih skupnosti in na osnovi solidarnosti zavarovancev zagotavljati zako- 
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nite pravice zavarovancev in potrebno skladnost območij komunalnih skupnosti 
socialnega zavarovanja z regionalnimi zdravstvenimi centri. 

Petič, potrošnja sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja za zdravila 
naglo raste. Ta porast je posledica objektivnih faktorjev: porast cen, visoke 
marže in negativna oziroma pozitivna lista zdravil in tako dalje, ter subjektiv- 
nih faktorjev na strani zdravstvene službe. Zaradi tega bi morali pristojni or- 
gani proučiti formiranje cen zdravilom od proizvajalca do potrošnika in v svoji 
pristojnosti sprejeti ustrezne ukrepe, oziroma se zanje zavzemati pri zveznih 
organih. Zdravstveni centri in komunalne skupnosti socialnega zavarovanja pa 
naj v okviru zakonitih pooblastil, zdravstveni zavedi pa v okviru notranje kon- 
trole, organizirajo učinkovitejši nadzor nad predpisovanjem zdravil. 

Šestič, hitrejše vključevanje zdravstva in zdravstvenega zavarovanja v 
reformna prizadevanja ovira pomanjkanje programov zdravstvenega varstva. 
Ti bi morali biti odraz dogovorov zdravstvene službe in vseh drugih zaintere- 
siranih dejavnikov. Temeljiti morajo na ugotovitvah o> zdravstvenem stanju 
prebivalstva. Začrtati smer razvoja posameznih zdravstvenih dejavnosti ter 
v skladu z družbenimi zmogljivostmi nakazati prioritetne naloge na področju 
zdravstvenega varstva. Programe zdravstvenega varstva je treba sprejeti tako 
v regiji kot v republiki. 

Razen že omenjenega problema razlik med pokojninami, priznanimi v raz- 
ličnih časovnih obdobjih, izstopa na področju invalidsko-pokojninskega zava- 
rovanja tudi problem valorizacije pokojnin. Sedanji sistem določanja pokoj- 
ninskih osnov in valorizacije pokojnin z enotnimi količniki ne ustreza 
specifičnosti posameznih republik. Poseben problem predstavlja nelikvidnost 
sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Ta je posledica povečanja števila 
upokojencev, zlasti v letu 1966. omejenih sredstev za to zavarovanje in dejstva, 
da vsa oročena sredstva rezerv tega sklada še niso bila sproščena. Zaradi stalne 
nelikvidnosti sklada je bilo izplačevanje pokojnin iz meseca v mesec povezano 
z velikimi finančnimi težavami. Zato' je treba nujno začeti proces izenačevanja 
pokojnin, priznanih v različnih časovnih obdobjih. Republiška skupnost social- 
nega zavarovanja delavcev naj v sodelovanju s pristojnimi republiškimi organi 
prouči vse možnosti za zagotovitev potrebnih sredstev. Pri zveznih organih je 
razen odprave limita prispevnih stopenj za socialno zavarovanje treba zahte- 
vati, da se republikam prepusti določanje sistema valorizacije količnikov, tako 
za valorizacijo osebnih dohodkov, ki so podlaga za določanje pokojninske osnove, 
kot za usklajevanje pokojnin z gibanjem življenjskih stroškov in družbeno 
produktivnostjo dela. 

Sedanji sistem otroškega dodatka je preživel. Funkcija in pomen dodatka 
sta se v zadnjih desetih letih bistveno* spremenili glede na porast osebnih do- 
hodkov in potrebe zaposlenih družin, ki ne ustreza tudi specifičnim, demograf- 
skim in sociološkim razmeram v posameznih republikah. Sklad otroškega do- 
datka bo s predpisom izrednega prispevka za "kritje primanjkljajev iz preteklih 
let uskladil izdatke z dohodki. S splošnim zakonom o financiranju nekaterih 
oblik družbenega varstva otrok je bila dana republikam možnost, da samo- 
stojno uredijo to področje. Osnutek republiškega zakona je že v javni obravnavi. 
Sistem otroškega varstva bo moral biti zasnovan tako, da bo prišla do izraza 
tudi večja odgovornost in iniciativa občanov, delovnih organizacij, krajevnih 
skupnosti, izobraževalnih skupnosti, občin in drugih družbenih dejavnikov za 
razvoj na tem področju. Z istim sistemom je treba na osnovi vzajemnosti in 
solidarnosti zaposlenih ustrezno urediti tudi otroški dodatek. 
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V težnji, da bi Skupščina SR Slovenije čimprej zavzela stališča o potrebnih 
spremembah v sistemu zdravstvenega in invalidskega varstva ter zavarovanja 
in v sistemu pokojninskega zavarovanja, je predsednik Skupščine SR Slovenije 
ustanovil delovno skupino poslancev in strokovnjakov za proučitev teh vprašanj. 
Ta delovna skupina naj intenzivno nadaljuje z delom ter upoštevajoč tudi ugo- 
tovitve tega akta, čimprej predloži gradivo' z ustreznimi predlogi. V sodelovanju 
z drugimi organi naj poda tudi konkretne predloge za hitrejše reševanje aktu- 
alnih problemov na področju organizacije in financiranja zdravstvenega varstva 
ter vseh oblik socialnega zavarovanja. 

Na podlagi teh ugotovitev in spričo nalog, ki iz njih izvirajo, predlaga 
delovna skupina poslancev, naj Skupščina SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

»Izvršni svet in pristojni odbori Skupščine SR Slovenije ter republiški 
upravni organi bodo v sodelovanju z republiško skupnostjo so<cialnega zavaro- 
vanja delavcev, republiško' skupnostjo zdravstvenega zavarovanja kmetov, re- 
publiškim zdravstvenim centrom, skupnostjo zdravstvenih zavodov Slovenije 
in z drugimi družbenimi dejavniki podrobneje konkretizirali izvajanje teh nalog 
ter določili roke za njihovo uresničitev. 

Pri izvajanju nalog bedo ostvarili tesno sodelovanje z občanskimi skupšči- 
nami. Hvala. 

Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. V sporazumu s tovarišem 
dr. Mozetičem, predsednikom so-cialno-zdravstvenega zbora končujem prvi del 
skupne seje obeh zborov in napovedujem začetek ločenih sej za pol dvanajstih. 

(Skupina seja je bila zaključena ob 11. uri, seja republiškega zbora pa se 
je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice. Nadaljujemo z 
ločeno sejo našega zbora in prehajamo na obravnavo 3. točke dnevnega 
reda. 

Prosim tovarišice in tovariše poslance, ki imajo namen razpravljati, da se 
po možnosti takoj priglasijo k razpravi. K razpravi se je priglasil poslanec 
inž. Franjo Kordiš, ki bo govoril o finančnem stanju invahdsko-pokojaiinskega 
zavarovanja. Prosim. 

Inž. Franjo Kordiš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Iz poročila o finančnem stanju sklada invalidsko-pokojninskega zava- 
rovanja je razvidno, da je število starostnih upokojencev v preteklem deset- 
letju tako naglo naraščalo, da je v tem času že doseglo 207% nasproti šte- 
vilu v 1957. letu, medtem ko se je število zaposlenih povečalo- le za 40 %. 
Posledica takega gibanja rasti starostnih upokojencev nasproti aktivnim de- 
lavcem je, da mora letos ustvarjati sredstva za enega upokojenca samo 3,6 
aktivnih delavcev, medtem ko je 1957. leta ta sredstva ustvarjalo 4,6 delavcev. 
Hkrati pa se stopnja osnovnega prispevka niža in je v 1967. letu dosegla v 
invalidsko-pokojninskem zavarovanju 11,2 °/o. Po vsej logiki teh številk bi 
se morala poprečna mesečna pokojnina starostnega upokojenca v odnosu na 
osebne dohodke aktivnih delavcev znižati. Kljub temu pa vseeno1 ni prišlo do 
nekega bistvenega disproporca, kar je razvidno iz tabel na 3. strani poročila, 
da so starostne pokojnine v odnosu do osebnih dohodkov aktivnih delavcev 



144 Republiški zbor 

padle od 62,7 '%> na 61,7 '%>, in da so se letos v absolutnem znesku povečale le 
za 6,5 "/o, medtem ko so se osebni dohodki aktivnih delavcev znatno zvišali. 
Da že prej ni prišlo do. ostrejše krize, se je treba zahvaliti predvsem določenim 
rezervam, ki so se nakopičile iz 1 ®/o stopnje za rezervo, kakor tudi stanju 
v pokojninskem zavarovanju. Pri tem mislim na valorizacijo starih pokojnin, 
ki še do danes niso dosegle tistega učinka, ki bi ga pri nas v socialistični družbi 
morale doseči. 

Nadalje je na tako stanje vplivalo zvezno poprečje, kot rezultat z zveznimi 
predpisi določene enote prispevne stopnje, ki pa tako heterogenemu stanju 
v posameznih republikah ne ustreza več. Verjetno je k temu pripomoglo še 
dejstvo, da obstaja v naši republiki dolgoletna industrijska tradicija in je 
zato neprimerno večji porast starostnih upokojencev, kakor je to primer v dru- 
gih republikah. Gotovo je, da bo treba okrepiti sklad invahdsko-pokojninskega 
zavarovanja, če bomo hoteli držati stalno razmerje med višino pokojnin v od- 
nos'u do naraščanja osebnih dohodkov aktivnih delavcev, pri tem pa revalori- 
zirati vse stare pokojnine na nivo pokojnin zadnjih let in pri. tem upoštevati 
določeno naraščanje, ki bo določen čas še obstajalo. 

Zato podpiram zaključek in predlog poročila, da je treba pri zvezi najprej 
doseči delimitacijo stopnje prispevka, ki ga naj republike same določajo po 
dejanskih potrebah, zveza pa naj zadrži eventualno pravico usklajanja do- 
hodkov in izdatkov v posameznih republikah, če obstaja bojazen oziroma ne- 
varnost eventualne nenameske uporabe. 

Mnenja sem, da se bo trend naraščanja števila upokojencev enkrat ustavil, 
ker se ta ne more več bistveno' proučevati in se bo z določeno minimalno 
povišano prispevno stopnjo dalo rešiti v daljšem razdobju problem financiranja 
pokojninskega zavarovanja. 

Hotel bi podkrepiti še eno ugotovitev, ki je mogoče bolj sistemskega zna- 
čaja, in ki jo poročilo navaja na strani 11 — citiram: 

»Osebni dohodek, ki naj bi bil rezultat uspešnosti dela posameznega delavca, 
še ne predstavlja realizacijo načela delitve po delu. Na splošno se ugotavlja, 
da so delovni kolektivi delili dohodek in osebne dohodke po materialnih mož- 
nostih in potrebah in v manjši meri glede na dosežen rezultat 'dela posameznika 
in podjetja kot celote.-« 

Pcsledica takšne delitve so nesorazmerja, ki jih dosegajo na ravni osebnih 
dohodkov podjetja posameznih panog in s tem tudi njihovi upokojenci. To je 
dokaj žalostno dejstvo, kot posledica neurejenega stanja v sistemu nagrajevanja 
in določil pokojninskega zakcna. 

Ce se nam že ne posreči v tržnem gospodarstvu uveljaviti cd Marxa izpo- 
sojeno načelo delitve po delu, o katerem je Marx razglabljal v čisto1 drugem 
gospodarskem sistemu, ne bi bilo nujno, da se krivica v sistemu nagrajevanja 
prenaša tudi na upokojence. 

Naj navedem nekaj 'drastičnih primerov, ki to trditev potrjujejo: 
V gozdarstvu obstoja vrsta gozdno-gospodarskih organizacij, ki gospodarijo 

vsaka na svojem z zakonom določenem območju. Ker pa ta območja niso do- 
ločena na osnovi nekih ekonomskih kriterijev, ki bi organizacije v pogledu 
materialne baze —• in to je gozd —■ izenačile, SO' zato posamezne organizacije 
v zelo neenakem materialnem položaju. Tu gre za strukturo gozdov, ki jo 
posamezna gospodarska organizacija ne more popravljati, ker je plod gospo- 
darjenja skozi stoletja. Zato dosegajo organizacije, ki razpolagajo z gozdovi 
iglavcev na tržišču od 5 do 7 tisoč starih dinarjev po enoti proizvodnje več 
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dohodka, kakor organizacije, ki razpolagajo z listnatimi gozdovi. To pomeni, 
da dosega organizacija pri enaki tehnični opremljenosti in isti stopnji organi- 
ziranosti dela z iglastimi gozdovi neprimerno večje dohodke. Ta dispr opore 
naraste ponekod celo do 30 in še več %>. 

Temu primeren disproporc v nagrajevanju je tudi v drugih gospodarskih 
organizacijah in gospodarskih dejavnostih. Vzemimo za primer rudarstvo. Če 
primerjamo premokopne organizacije z drugimi gospodarskimi organizacijami, 
pridemo prav tako do žalostnih ugotovitev, da je delavec za isto delo, pa celo 
za isto storilnost dela dokaj različno nagrajen. To je posledica vrednotenja 
posameznega blaga na tržišču, ki določenemu blagu priznava vrednost z običajno 
profitno stopnjo, drugemu pa že z ekstra profitom. Zato eni uživajo sadove 
takih razmer, drugi pa so zaradi tega tepeni. 

Dovolj je, če samo omenim elektrogospodarstvo, o katerem smo že toliko 
razpravljali, ki kot celota deli neupravičeno visoke osebne dohodke. Tako bi 
lahko, našteval še vrsto primerov znotraj posameznih gospodarskih dejavnosti, 
ali pa med njimi. 

Pred kratkim sem nekje zasledil, da se v nekaterih gospodarskih organi- 
zacijah delavci odpovedujejo celo do 30 °/o od svojega osebnega dohodka in to 
celo za daljšo 'dobo. Delavec te organizacije mora biti prizadet, če gre v tem 
času v pokoj in se mu pokojnina meri po današnjih zakonih. Globoko, sem 
prepričan, da tak pokojninski sistem ni upravičen in prinaša dosti težav. Zato 
bi bilo treba osnove za pokojnine spremeniti, in sicer tako-, da se določijo 
enotne osnove, pri čemer naj se upošteva kvalifikacija in gospodarska dejavnost, 
z vsemi težavami, ki tu nastajajo. 

Končno naj še pcdprem zahtevo po odpravi zveznih valorizacij skih ko- 
ličnikov, določenih za popravo starih pokojnin. Če bomo valorizirali stare 
pokojnine s temi količniki, bomo ustvarili še večja nesorazmerja v mesečnih 
prejemkih upokojencev. No, kakorkoli smo že skušali reševati ta problem tudi 
v republiškem merilu, to kaotično stanje in do skrajnosti krivično v prejemkih 

■naših upokojencev ne bctmo rešili, dokler ne pridemo do nove sistemske re- 
šitve, in sicer najprej do pokojninskih osnov in šele nato do valorizacije vseh 
.pokojnin na taki osnovi. Tcda glede na akutnost problema, ki je tako boleč 
in zato neodložljiv, ni mogoče čakati na sistemske spremembe, temveč je ta 
problem treba v bodočem letu kot j.e predlagano, po odpravi zveznih valoriza- 
cij skih količnikov, rešiti v republiki po določenih kriterijih v celoti in delno, 
kakor je v zaključkih poročila omenjeno. Hvala. 

Predsednik .dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Naslednji, ki se je priglasil 
k razpravi, je tovariš Rado Pušenjak in ga prosim, da vzame besedo.. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za delo in 
so.aialno zavarovanje opozarja v svojem poročilu na zahtevo po povišanju pri- 
spevne stopnje za invalidsko-pckojninsko zavarovanje v naslednjem letu, o 
čemer pa je dal republiški sekretariat za delo temeljito in vsestransko analizo 
vseh posledic takega ukrepa. Večja obremenitev bi po. mnenju odbora postavila 
delovne organizacije v neenakopravni položaj ter tudi otežila njihovo vklju- 
čevanje v mednarodno delitev dela. S tem stališčem odbora se ne morem 
strinjati. Sekretariat za delo smatra, da bi bilo umestno terjati za leto 1968 
povečanje prispevne stopnje in to le za 0,5%, kar bi pomenilo obremeniti 
gospodarstvo le za okoli 44 milijonov N dinarjev. 
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V letošnjem prvem poletju so znašali osebni dohodki zaposlenih v družbe- 
nem sektorju 2647 milijonov N 'dinarjev, osebni dohodki pa so porastli v tem 
razdobju za 386 milijonov N dinarjev ali za 17,1In če nadalje upoštevamo, 
da je gospodarstvo Slovenije izplačalo v lanskem in letošnjem letu celo okrog 
1 milijarde N dinarjev za osebne dohodke več, kakor bi pripadalo zaposlenim 
po našem načinu nagrajevanja, in če pri večjem delu podjetij ni bilo strahu 
pred gospodarsko neenakopravnostjo in vključevanjem v mednarodno delitev 
dela, potem menim, da ne more biti pomembno vprašanje tudi borih 44 mili- 
jonov N dinarjev za leto' 1968. 

Dalje, republiški sekretariat za delo ugotavlja, da znaša letos poprečna 
starostna pokojnina 553 N dinarjev ali 59,7 "°/o nasproti poprečnemu osebnemu 
dohodku. 2al razpolagm s podatki le v poprečjih. V mnogo jasnejši luči bi 
videli nujnost problemov, če bi bilo prikazano stanje v razponih, pa čeprav 
jih srečavamo v življenju dan za dnem. Ce se od koga, potem se zahtevajo 
v zadnjih letih največje žrtve prav od upokojencev, katerih mnogi niso malo 
prispevali po osvoboditvi k temu, da si lahko marsikje sedaj delijo celo mnogo 
preveč. Med temi upokojenci tudi ni majhno število borcev NOB, ki so šli 
v peko j pred nekaj leti, ki pa prejemajo sedaj komaj 25 do 30 °/o tega, kar 
prejemajo tisti, ki so zasedli njihova delovna mesta. In dokler bo družba do- 
voljevala, da si bo del zaposlenih, kar velja prav tako za zdravstvene delavce, 
jemal od nacionalnega dohodka mnogo več kot pa ustvarja, toliko časa je težko 
dopovedati upokojencem, da za njihove upravičene zahteve ni sredstev, ker 
moramo pač zavoljo tega usklajevati prevedbe pokojnin po več let. 

Sredstva pa je treba zagotoviti predvsem pri tistih delovnih organizacijah, 
ki trosijo preveč širokogrudno. Menim, da ne bi bil poseben problem, če bi 
v letu 1968 obremenili gospodarstvo' z dodatno obveznostjo vsaj v višini 1 °/6 
v korist invalidsko-pokojninskega sklada v tem smislu, kot je danes povedal 
tudi predstavnik izvršnega sveta. 

K samemu sistemu pokojninskega zavarovanja bi dodal še tole: težko si je 
zamisliti, da se bo stanje upokojencev spremenilo, če ne bomo sistema bistveno 
menjali in izhajali dejansko s stališča, da zavarovanec obvezno nalaga določene 
zavarovalne prispevke v pokojninsko banko', ki je dolžna njegove vloge varno 
čuvati ter mu iz te naložbe zagotoviti pokojnino, ko poteče zavarovancu de- 
lovna doba. Zavarovanec ne sme imeti občutka, da išče vsako leto posebej neko 
miloščino pri pokojninskem skladu. Pokojninski sklad bi bilo treba postaviti 
čimprej na povsem gospodarsko osnovo. Kritje za kakšna večja, resnično iz- 
jemna ali predčasna izplačevanja bii pač moral zagotoviti tisti organ, ki je 
takšne sklepe prejel. To bi pomenilo cd valorizacije pokojnin preiti k valori- 
zaciji prispevkov in s tem k sanaciji sklada, kar bi bilo- možno izvesti v nekem 
daljšem časovnem obdobju. To bi moral biti ne le interes sedanjih, temveč 
tudi bodočih upokojencev. 

Razumljivo je, da sanacija pokojninskega sklada oziroma prehod na poslo- 
vanje sklada v smislu pokojninske banke, ki bi ločila staro poslovanje od 
novega tudi v tehničnem pogledu, ne bi bila lahka, da niti ne govorimo o vse- 
binskem pogledu. Mnenja sem, da bi bile le v takem sistemu zagotovljene pra- 
vice tako sedanjih kot tudi bodočih upokojenih državljanov ter bi jim bila s 
tem zagotovljena možnost samoupravljanja. 

Zaskrbljujoča postaja tudi vse večja razlika v izdatkih za zdravstveno 
varstvo na enega zavarovanca na področju raznih komunalnih skupnosti. Naj- 
nižji izdatek na enega zavarovanca je bil tako v prvem polletju lanskega leta 
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kot tudi v letošnjem prvem polletju na področju komunalne skupnosti Murska. 
Sobota. Ta razlika je znašala nasproti največjemu izdatku v prvem polletju 
1966 še 38,23 N dinarjev, v letošnjem prvem polletju pa znaša že 50,77 N di- 
narjev. Ne razumem, da skladi ne beneficirajo' letnih bilanc v tem smislu, da bi 
upoštevali v mesecu januarju neplačane obveznosti in neplačane terjatve iz 
prejšnjega leta. 

Menim, da je tudi na tem področju treba upoštevati vsa tista pravila in 
načela, ki veljajo za zaključne račune vseh gospodarskih organizacij. V ostalem 
podpiram stališča, ki jih je obrazložil danes član izvršnega sveta tovariš Vinko 
Hafner. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Janez Japel j. 

Janez Japelj: Dolžan sem dati pojasnilo v zvezi s poročilom našega 
odbora o problematiki skladov socialnega zavarovanja. Menim, da tovariš 
Pušenjak ni dobro razumel tega, kar smo v poročilu napisala. V tem poročilu 
smo ugotovili ina prvi strani, da se strinjamo' s predlogi, ki jih je dal repu- 
bliški sekretariat za delo oziroma, da se strinjamo s povečanjem pokojnin tako 
imenovanih starcHjpokojencev in tudi s tem, da se izvede valorizacija teh 
pokojnin na osnovi osebnih dohodkov in zvišanja življenjskih stroškov in da 
se obravnava te valorizacije izvede v okviru naše republike. 

Nadalje smo predlagali, da se v okviru teh skladov temeljito proučijo 
pojavi neracionalne potrošnje. Opozorili smo na nekatere pojave, katere smo 
ugotovili na terenu, da se izplačujejo pokojnine neupravičenim: osebam in 
zahtevah, da se odpravi revizija takih pokojnin. Hkrati smo izrazih pomislek, 
ah je primerno, da redno zaposleni upokojenci dobivajo pokojnino tudi v pri- 
meru, če so zaposleni poln delovni čas. Takšna so bila stališča, ki smo jih za- 
vzeli na seji našega odbora. 

Pri obravnavi predloga republiškega sekretariata za delo glede ukinitve 
limitirane skupne stopnje prispevkov za socialno zavarovanje in glede zvišanja 
prispevne stopnje za invalidsko-pokojninsko zavarovanje v naslednjem letu 
pa je bilo v razpravi opozorjeno1, da zahteva taka odločitev temeljitejšo in 
vsestransko proučitev njenih posledic. Različna obremenjenost gospodarstva, 
ki bi lahko nastopila s sprostitvijo' do sedaj limitirane skupne prispevne stopnje, 
bi namreč lahko postavila delovne organizacije v neenakopraven položaj, na 
sicer enotnem jugoslovanskem tržišču, in bi tudi povzročila težave pri njihovem 
vključevanju v mednarodno delitev dela. 

Sicer pa menim, da je bilo tako opozorilo umestno', ker se v resnici ne 
moremo tako hitro odločiti, predvsem ne glede tega, kolikšna naj bo obremenitev 
delovnih organizacij v korist povečani potrošnji na posameznem sektorju social- 
nega zavarovanja. Hkrati pa smo se zavzemali tudi za to, da se v letošnjem 
letu pcdvzamejo vsi potrebni ukrepi, da se urede najosnovnejši problemi v zvezi 
s starimi upokojenci. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Prosim, kdo še žeh besedo? 
Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Inž. Marko Bule: Tovarišice in tovariši poslanci! Podpiram stališča^, 
ki jih predlaga izvršni svet, rad pa bi pri tem opozoril na nekatera dejstva,: 
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s katerimi moramo računati, če hočemo, da bodo predložena stališča oziroma 
v njih izražena politika tudi uresničena. 

Gotovo je prav, da se zavzamemo za delimitiranje stopnje prispevka za 
socialno zavarovanje, čeprav vemo, da samo delimitiranje še ne odpravlja de- 
ficitov socialnega zavarovanja in da ne rešuje rezerv socialnega zavarovanja 
oziroma da samo delimitiranje še ne pomeni tudi racionalnejše potrošnje teh 
sredstev in novih odnosov, to se pravi samoupravnih odnosov. Vsekakor pa je 
to eden cd pogojev, -da bodo elementi, ki sem jih navedel, v perspektivi v čim 
večji meri prisotni. 

Znano je, da bo zvezna skupščina na prihodnjem zasedanju razpravljala 
o gospodarskem gibanju in o elementih ekonomske politike za 1968. leto. Med 
te elemente spada tudi problematika socialnega zavarovanja, že zaradi tega, 
ker je njen delež silno pomemben, saj predstavlja v zadnjih letih v nacionalnem, 
dohodku vedno večji procent, kakor tudi zaradi tega, ker deficit iz leta v leto 
raste; povečanje tega deficita in večanja stopnje prispevka pa vplivajo na 
večjo ali manjšo akumulativnost našega gospodarstva. 

Temeljni argumenti, ki vplivajo na to, da se ne odpravi limitirana stopnja, 
so predvsem v tem, da bi, kolikor bi delimitirali stopnjo, takoj prišlo do 
večje obremenitve gospodarstva, kar pa v situaciji, ko se ugotavlja, da je aku- 
mulativnost gospodarstva tako majhna, da ni v stanju opravljati osnovne na- 
loge reforme, to je modernizacije, in prek modernizacije tudi povečanje izvoza, 
ne bi bilo umestno in bi postavilo gospodarstvo še v težji položaj. To je bil t'udi 
eden cd osnovnih argumentov, ki jih je zvezni izvršni svet navedel v zvezni 
skupščini. V razpravah v zborih in v drugih razpravah pa je bilo omenjenih 
še več drugih argumentov, in sicer predvsem tistih, ki kažejo, da limitiranje 
ne odpravlja samo po sebi razlik med željami in realnimi možnostmi, razlik 
med pravicami in sredstvi, ki so na razpolago, in na to, da v graditvi našega 
sistema, ob vedno večji vlogi komun, republik, delovnih organizacij, nepo- 
srednih proizvajalcev itd. ni mogoče neodvisno cd vseh teh faktorjev odločati 
o zadevah, ki jih močno interesirajo in ki so za njih življenjskega pomena. 

Najmočnejši argument, ki ga navajajo proti temu, da bi delimitirali stop- 
nje, pa je predvsem v tem, da nimamo izgrajenega sistema zdravstvenega in 
penzijskega varstva in da do tedaj, dokler ne bo sistem izgrajen, nima smisla 
stopnje delimitirati. 

Mislim, da je tak pristop nekoliko poenostavljen, ter nas pripelje do 
znane diskusije, kaj bo prej — jajce ali pišče. Sigurno je, da moramo vse 
navedene argumente upoštevati, vendar moramo pri tem gledati predvsem s 
tega vidika, da je namreč limitiranje stopenj fiskalni pristop, ki ima za po- 
sledico administrativno reševanje teh vprašanj, ne pa samoupravno reševanje, 
čeprav gre za izrazito samoupravno področje. Mislim, da je delimitiranje 
stopnje pogoj za večjo samoupravnost in pogoj za poglobljeno razpravo o tem, 
kaj je racionalno in kaj ni racionalno. S tem bo tako v skupnostih socialnega 
zavarovanja, kakor tudi v republiških parlamentih, in konec koncev tudi 
v zveznem parlamentu, prišla ostreje do izraza resnična usklajenost med 
željami in možnostmi in podana resnična osnova za dokončno dograditev no- 
vega sistema. Glede na to še posebej podpiram stališče izvršnega sveta do tega 
problema. 

Nekateri poudarjajo, da je sedanja klima za delimitiranje glede na slabo 
akumulativnost gospodarstva najbolj neugo>dna. Mnenja sem, da tako gledanje 
Tli pravilno. Ravno sedaj bi morali vse probleme v zvezi s stopnjami temeljito 
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proučiti in sprejeti ustrezne rešitve. Kolikor bomo namreč držali oči zaprte, 
se nam lahko ponovno dogodi, da bodo problemi, ki jih sedaj nočemo rešiti;- 
prišli skozi zadnja vrata v še hujši obliki. Limitiranje stopenj v preteklih 
letih ni povzročilo, da bi spravili potrošnjo socialnega zavarovanja v zaželene 
okvire, niti nismo uspeli preprečiti deficitarnega financiranja tako, da so 
deficiti na področju vseh republik rastli. Osnoven faktor, ki to diktira, so 
pravzaprav pravice, ki smo jih odredili in neskladje med pravicami in. našimi 
možnostmi. Mislim, da bi razprave v republikah in razprave v skupnostih so- 
cialnega zavarovanja lahko pokazale realna pota za reševanje tega problema. 
Limitiranje naj bi se zadržalo še v letu 1968, in sicer so variante, da na letošnjem 
pa tudi na nižjem nivoju. Dalje, da se pooblastijo republiške skupščine, da 
limitirajo stopnje na nivoju republik in tudi, da se limitiranje kot instrument 
ukine. Osebno mislim, da je prav, če bi se v perspektivi institucija limitiranja 
odpravila, ker vidimo, da ni dala bistvenih rezultatov. V situaciji, kakršna je 
sedaj, pa mislim, da je varianta, ki jo je predlagal izvršni svet, da določanje 
stopenj prepušča skupnostim socialnega zavarovanja ob soglasju republiške 
skupščine, najbolj realna varianta za leto 1968. 

Rad pa bi opozoril, da bodo vsi ostali nasprotni argumenti in tudi variante 
kako naj se izvrši limitiranje na področju Jugoslavije, kljub temu, da vemo, 
da poprečni jugoslovanski čevelj ne pristoji vsaki nogi, zelo močno prisotne. 

Prav tako bodo zelo močne prisotne variante, da naj bi se limitiralo različno, 
diferencirano za tiste republike, kjer imajo deficitarno- potrošnjo, in različno za 
republike, ki imajo potrošnjo na drugačnem nivoju. Vendar mislim, da so vse to 
začasne variante, ki bi morale doživeti v praksi svojo< potrditev, ker drugače 
ne bi v bistvu rešili ničesar. 

Osebno mislim predlagati, da bi republiški zbor osvojil predlog izvršnega 
sveta. Ker gre za vprašanje, ki posega v samoupravne pravice republik, bi bilo 
prav, da bi zadolžili našo republiško delegacijo', da načne to vprašanje v zboru 
narodov. Mislim, da je to ena cd poti, da se politika izvršnega sveta uresniči. 
Mislim, da bi bilo prav, če bi se pokazatelji, ki so že prisotni v tem materialu, 
argumentiralo, da pri tem ne gre za krnjenje jugoslovanske enotnosti, temveč 
da gre za uresničevanje življenja in priznavanje tega, kar že 'davno, davno- ni 
več popolnoma enotno, najmanj pa enako-. 

Rad bi opozoril še na dve stvari. V poročilu izvršnega sveta smo slišali, da 
je ustanovljena posebna skupina, ki pripravlja sistemska vprašanja, posebno 
s tega področja. Mislim, da je to- zelo važno, kajti samo z večjim angažiranjem 
republik bo mogoče izdelati skupen sistem. Zato ne smemo pustiti, da neka 
zvezna institucija postavi sistem zdravstvenega in sistem pokojninskega za- 
varovanja, potem pa ga mi z večjimi ali manjšimi kritikami, z večjimi ali 
manjšimi pripombami sprejmemo. 

Mislim, da je pot, ki jo je nakazal izvršni svet, edino pravilna in zato 
resnično pcdpiraim ta prist-cp in mislim, da bi bilo treba sprejeti predlog pred- 
stavnika izvršnega sveta, da bi parlament občasno razpravljal o osnovnih 
tezah sistema za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ki jih je pripravila 
posebna komisija. Mislim, da bi bil to element graditve skupne politike. 

Še nekaj bi rad omenil v svoji diskusiji. Mislim, da bi se moral, poleg 
konkretnih ukrepov za leto 1968 in.poleg podpore politiki delimitiranja naš 
parlament zavzeti za to, da gospodarstva- ne smemo -dodatno, obremenjevati. 
Predlog izvršnega sveta je, da naj bi v letu 1968 vse prispevne stopnje v re- 
publiki Sloveniji, razen minimalne prispevne stopnje za p-enzijsko zavarovanje, 
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iki pa jo je treba še dokončno izračunati in argumentirati, ostale iste. Mislim, 
da je tako stališče lahko eden izmed najmočnejših argumentov v razpravah 
v zveznem parlamentu, da se doseže delimitiranje. S tem bomo dokazali, da je 
naša temeljna skrb akumulativnost našega gospodarstva. 

Kljub dejstvu, da bo najbrž problemov, zlasti glede na deficit petih mili- 
jard v zdravstvenem zavarovanju, veliko, pa mislim, da je tako orientacijo 
nujno potrebno sprejeti. Na tem področju imamo precej opravka z neracionalno 
potrošnjo in raznimi neusklajenostmi, zato mislim, da bo pritisk na omejitev 
potrošnje na tem področju odigral enako vlogo kot jo imajo elementi trga v 
gospodarstvu. 

Sem pa za to, da se poveča minimalna prispevna stopnja za penzijsko 
zavarovanje. Ob tem pa bi hotel povedati še to, da bomo morali s temi sredstvi 
reševati predvsem stare pokojnine in s tem zapreti škarje, ki so nastale med 
pokojninami. Vsaka drugačna razdelitev sredstev bi povzročila le povečanje že 
tako občutnih razlik. Mislim, da res ni treba čakati na nov sistem, ker bomo 
morali čakati leto ali pa celo več in da je treba orientacijo', ki jo je predložil 
skupščini izvršni svet, v celoti podpreti. 

Rad bi se dotaknil samo še enega vprašanja, in sicer vprašanja v zvezi s 
skrajševanjem delovne dobe. Pritisk na to, da se v tem smislu menja zakon, je 
zelo močan. Izvršni svet nam ni predlagal rešitev v tej smeri, iz česar sem 
razumel, da se strinjamo s sedanjo ureditvijo'. Vendar mislim, da je prav, da 
tudi o tem spregovorimo, ker je pritisk v drugih republikah precej močan. 
Mislim, da moramo to vprašanje temeljito proučiti. Jasno nam mora namreč 
biti, da s skrajševanjem delovnega staža ne bomo rešili problemov. 

Eden cd elementov stabilnosti potrošnje socialnega zavarovanja je tudi 
normalno povečanje števila upokojencev. Sedaj je prvo leto, ko> ugotavljamo, 
da je povečanje normalnejše, ker se je število upokojencev povečalo v okviru 
Jugoslavije samo za 6®/o. V prejšnjih letih ie bil odstotek vedno večji, in sicer 
15 ali 20%. To nenormalno naraščanje števila upokojenih v prejšnjih letih je 
tudi v precejšnji meri povzročilo deficitarnost zavarovalnih fondov. Mislim, 
da moramo imeti to pred očmi in vprašanje benificiranega staža rešiti v okviru 
celotnega sistema. 

Govoril bi rad še o enem konkretnem elementu politike za 1968. leto. 
V naših materialih ugotavljamo-, da fondi socialnega zavarovanja tudi na 

Slovenskem tako rekoč nimajo rezerv. Mislim, da bi se bilo treba opredeliti 
za politiko krepitve rezerv teh fondov, kajti zavedati se moramo, da ni stabil- 
nega financiranja socialnega zavarovanja brez rezerv. Karakteristika današ- 
njega stanja v Jugoslaviji pa je, da je vse socialno zavarovanje brez rezerv, kar 
permanentno ogroža stabilnost poslovanja. Mislim, da bi bilo prav, naložiti iz- 
vršnemu svetu nalogo, da proiuči, kakšne so možnosti za konkretne ukrepe, da 
dosežemo stabilnejše in večje rezerve v socialnem zavarovanju, ker je to 
esden od pogojev za stabilnejše financiranje socialnega zavarovanja. 

Mislim tudi, da bi bilo zelo prav, da bi skupščina zavzela stališče v zvezi 
z dopolnilnim financiranjem. Potrebno bi se bilo postaviti na stališče, da ko- 
likor pride v komunalnih skupnostih do deficitarnega financiranja, da je po- 
trebno obvezno uvesti dopolnilne prispevke. Glede na to, da so nekatere občin- 
ske skupščine dajale soglasja k temu zelo pozno, bi bilo potrebno določiti celo 
r&k, do katerega m-ora občinska skupščina dati soglasje k takim stopnjam, 
kajti s tem, da občine ne dajo pravočasno soglasje, samo dodatno' vplivajo na 
nestabilnost financiranja. 
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Celoten sklcip ukrepov, ki jih je potrebno izvesti v letu 1968, bo pripomogel 
k nadaljnji krepitvi začrtane politike izvršnega sveta in skupščine. Predlagam, 
da se o vseh teh elementih diskutira tudi v republiški delegaciji, ki bo tako 
lahko naša stališča zagovarjala tudi v jugoslovanskem okviru. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Bule je dal v raz- 
pravi več konkretnih predlogov. Jaz sem jih zabeležil pet; ni mi pa popolnoma 
jasno, ali je imel tovariš Bule čas in priložnost pregledati predlog ugotovitev 
isn sklepa, ki ga je predlagala skupina poslancev. Zdi se mi namreč, da so 
nekateri njegovi predlogi že zajeti v predlogu ugotovitev in sklepa skupine 
poslancev. Kljub temu pa smatram, da bo zelo dragoceno, če se bo tovariš Bule 
priključil tej skupini poslancev, potem ko bedo pripravljali dokončno formu^ 
lacijo predloga. Mnenja sem, da bi morda kazalo v končna formulaciji zaostriti 
vprašanje zastopanja naših stališč v zvezni skupščini v tem smislu, da še di- 
rektno naloži republiški delegaciji, da v teh in teh vprašanjih v zvezni skupščini 
ta vprašanja načne. 

Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima poslanec inž. Slavko Jakofčič. 

Inž. Slavko Jakofčič: Iz razprave tovariša Bulca izhaja, da v zvez- 
nih organih niso preveč ugodna tla za naše predloge, vsaj tako sem, razpravo 
razumel. 

Strinjam se s predsednikom zbora, ki predlaga, da se stališča naše skupščine 
v zvezi s tem zaostrijo in da naložimo naši delegaciji, da zastopa naša stališča 
v zvezni skupščini. Moti me, da smo se ustavili pri upokojencih. Najbrž se ne 
bi tako ustavljali — vsaj do sedaj se nismo — ko bi šlo za ostalo splošno 
potrošnjo, predvsem za proračunsko potrošnjo. Mislim, da so zvezni organi 
lansko leto-, ko so se sredstva zveze precej povečala, kar se vidi tudi iz sedanje 
realizacije, veliko manj vpraševali, kaj bo to predstavljalo za naše gospodarstvo. 
Ne vem po kakšnih družbenih ali drugih normah je opravičljivo, da so v Slo- 
veniji pokojnine v takšnem disproporcu z osebnimi dohodki, medtem ko v dru- 
gih republikah to ni primer. Ne vem zakaj nam bi nekdo moral onemogočati, 
da sami, s svojimi sredstvi, ta vprašanja uredimo'. Ne zahtevamo od nikoder 
in cd nikogar, da nam da sredstva, da uredimo vprašanje pokojnin naših upo- 
kojencev. Gre za naša sredstva. Mislim, da je vsaj za upokojence to možnost 
nujno treba republiki dati. V nasprotnem primeru pa mislim, da bo potrebno 
v okviru skupne stopnje povečati stopnjo za invalidsko-pokojninsko zava- 
rovanje in eventualno v skrajnem primeru iti na zmanjševanje drugih oblik 
potrošnje. Pri tem mislim tudi na zdravstveno zavarovanje, vendar ne v smislu 
omejitve pravic, ampak v smeri večje participacije aktivnih zavarovancev. 
Mislim pa, da ne bi smeli iskati rešitve reformskih vprašanj pri upokojencih, 
ker gre tu za sorazmerno majhna sredstva. 

Tovariš Marko je govoril o politiki izvršnega sveta. Mislim, da izhaja 
iz razprave odborov, iz današnje razprave in iz predloga zaključkov, da ne gre 
samo za politiko izvršnega sveta, ampak da gre za politiko vseh organov v 
republiki. 

V zvezi s tem bi rad poudaril še to>, da me moti nezaupanje zveze do repu- 
blike. To nezaupanje se kaže v tem, da zveza predpisuje limit, kar v končni fazi 
izpade tako, kot da republika ne bi hotela oziroma ne bi mogla dosledno izva- 
jati načel reforme. Najbrž niso republiški organi proti reformi, najbrž so, ravno 
tako kakor zvezni organi nosilci reforme, in ne vem, zakaj se je potrebno 
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potem bati, da bi bila republiška skupščina eventualno za politiko večje obre- 
menitve gospodarstva, kakor je objektivno nujno in potrebno. Nekateri trdijo, 
da smo dosegli takšne prihranke na področju socialnega zavarovanja zaradi 
limitiranja stopenj. Strinjam, se, da je to v precejšnji meri res, samo trdim, da 
ne zaradi limitiranja s strani zveze, ker sem prepričan, da bi do takšnega li- 
mitiran j a prišlo tudi v okviru republik, če bi bila ta pristojnost republiška. 
V to sem prepričan. Glede na neenake pogoje v Jugoslaviji ni nobene osnove za 
limitiranje stopenj na nivoju zveze ne samo na področju socialnega zavarovanja, 
ampak tudi na drugih področjih. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovariš Jakofčič. Besedo ima 
poslanka Anica Kuhar. 

Anica Kuhar: Tovariš Bule in govornik pred menoj sta me spodbu- 
dila, da povem nekaj besed v pojasnilo. Člani delegacije oziroma zvezni po- 
slanci iz republike Slovenije smo že v preteklem tednu v zveznem merilu raz- 
pravljali v okviru gospodarskih gibanj in ukrepih za našo ekonomsko politiko 
v letu 1968, v odborih, v katerih delamo, o teh vprašanjih. Danes ugotavljam, 
da so bila naša stališča skoro popolnoma identična s stališči, ki so bila danes 
zavzeta s strani predstavnika izvršnega sveta, nakazana v materialu in pod- 
črtana ,v razprava prejšnjih diskutantov. 

Ta stališča niso nova in se niso redila iz predloženih materialov, pač pa 
izhajajo iz naše konkretne situacije, iz problemov, ki so se nakopičili pred naše 
politične organe, tako republiško skupščino, komunalne skupnosti, kakor tudi 
pred same zvezne organe. Menim., da smo v preteklem obdobju v zveznih orga- 
nih vendarle dosegli premik, ki se kaže v spoznanju, da je ta potrošnja sestavni 
del našega družbenega in ekonomskega razvoja, in v tem, da je že danes de- 
centralizirana ter je odločanje o njej v najkrajšem času treba prenesti na tiste 
organe, ki so dolžini, da vodijo kompleksno skrb o našem gospodarskem in 
družbenem razvoju, to je na republike in komune ter na njihove samoupravne 
organe. 

V tem smislu je tudi sestavljeno poročilo odbora za zdravstvo in socialno 
politiko zvezne skupščine, ki bo prezentirano1 vsem poslancem zvezne skupščine 
8. t. m. na zasedanju in prepričana sem, da bedo poslanci zvezne skupščine ta 
svoja stališča, ki smo jih v odborih zavzeli, tudi na plenarnem zasedanju 
branili. 

Moram pa reči, da bedo ta stališča potrebna vsestranske podpore. Kdor- 
koli, je delal kot poslanec ali pa na kakem drugem položaju v zveznem, merilu, 
ta razume, da so protislovja, ki prihajajo^ do izraza v naših razpravah in zavze- 
manju stališč, zelo velika in da vsak svoja stališča z dokajšnjo- mero argumen- 
tacije tudi brani. Zaradi tega je še toliko bolj potrebno podpreti stališča, ne 
samo s strani poslancev, pač pa tudi s strani Socialistične zveze in vseh oistalih 
republiških faktorjev, ki so prav tako odgovorni in poklicani, da formulirajo 
stališča do politike na področju, o katerem danes razpravljamo. 

Menim, da brez take podpore ne 'bo mogoče v kolikor mogoče kratkem času 
v zveznem merilu rešiti s prehodnimi odločbami to, kar si želimo, niti ne bo 
mogoče ostvariti tak sistem, ki bo dal republiškim in samoupravnim organom 
take kompetence, o kakršnih smo danes razpravljali. Če sem prav razumela 
tovariša Bulca, predlaga, da bi republiška delegacija načela to vprašanje v 
zveznem merilu. 
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Razmisliti bo potrebno, ali je nujno, da se vprašanje reševanja problemov 
s področja socialnega zavarovanja postavi na dnevni red zbora narodov, ali pa je 
morda dovolj, da se vsi poslanci in ne samo člani delegacije, zavzamemo' za ta 
stališča na plenarnem zasedanju zveznega zbora, ki bo 8. in 9. t. m. 

Mislim, da je do tega vprašanja potrebno zavzeti stališče, zaradi orienta- 
cije zveznih poslancev, potrebno pa je za ta vprašanja zadolžiti tudi tovariše, 
ki delajo v odborih gospodarskega zbora. Reči moram namreč, da se v stališčih 
do teh vprašanj cesto razlikujemo že na odborih samih. Ni prijetno, da samo 
poslanci, ki konkretno delajo v odborih na področju družbenih služb, zavzemajo 
stališča do problematike s tega področja, da pa tovariši iz odborov, predvsem 
gospodarskega zbora, dejansko ne smatrajo teh vprašanj kot sestavni del na- 
šega gospodarskega in družbenega razvoja. Mislim, da tako pasivno zadržanje 
tovarišev ne prispeva k razpoloženju, kakršnega naj bi poslanci Slovenije v 
zvezni skupščini ustvarjali. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovarišica Kuhar jeva je 
podčrtala zelo zanimivo vprašanje. Jaz vidim tukaj navzočega še enega člana 
republiške delegacije, ali morda želi še on besedo. Tovariš Perhavec ima 
besedo. 

Inž. Edvard Perhavec: Mislim, da je pred delegacijo postavljeno 
pomembno vprašanje. Seveda se je treba v predlogu, ki ga je predložila sku- 
pina poslancev, točno opredeliti, kaj hočemo. Ali apeliramo samo na tiste po- 
slance zvezne skupščine, ki so bili izvoljeni v 'delegacijo ali tudi na ostale. 
Smatram, da gre tta za dvoje različnih vprašanj. Kolikor namreč odpremo 
to vprašanje v zboru narodov s stališča enakopravnosti jugoslovanskih narodov, 
potem mislim, da bi za tako stališče morala imeti delegacija tudi konkretno 
zadolžitev v tem predlogu. Mislim, da bi bila le ob taki konkretni zadolžitvi 
delegacija polno kvalificirana, da v tem smislu v zboru narodov tudi nastopi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Stvar se je razvila malo dlje 
kot sem pričakoval. Strinjam se s tovarišem Perhavcem, da gre za dve raz- 
lični stvari. Ena stvar je, če se v aktu skupščine zahteva, da zvezni poslanci v 
aktu sprejeta stališča zastopajo v zvezni skupščini. Druga stvar pa je, če postavi 
Skupščina SR Slovenije prek svojih ustreznih zborov zahtevo republiški de- 
legaciji, da načne v zboru narodov 'določeno vprašanje. V tem primeru potem 
ne gre samo za vprašanje enakopravnosti, ampak gre tudi za vprašanje v zvezni 
ustavi zagotovljenih pravic republik. Mislim, da tovariš Bule ni mislil na to 
drugo obliko, ampak je mislil — tako sem ga jaz razumel, to bolj kot obveznost, 
ki vedno obstoji, namreč, da poslanci iz Slovenije v zvezni skupščini v enem 
in drugem zboru, to se pravi v zveznem zboru in zboru narodov, zastopajo 
izrecno ta stališča. 

Jaz seveda samo interpretiram, kako razumem razpravo' in podcrtavam, 
pri čemer sem prepričan, da gre tu za dve formi, za dve stvari. Kakor razumem 
tovariša Bulca, ki mi s kimanjem tudi potrjuje, da sem ga pravilno interpre- 
tiral, on ni mislil na to, da bi se pokrenilo vprašanje enakopravnosti oziroma 
ustavno zagotovljenih pravic republik, ampak je mislil na obveznost poslancev 
iz Slovenije, da zastopajo stališča podčrtana v plenumu. 

To bi bila seveda stvar končne formulacije, je pa gotovo koristno, če se 
o tem vprašanju pomenimo. 
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Omenil bi rad še to, d,a je vprašanje limitov vsekakor pomembno, vendar 
smatram, da bi bilo danes (potrebno obdelati še druge probleme, ki se pojav- 
ljajo na tem področju in prosim poslance, da se javijo k besedi. Besedo ima 
tovariš Franc Gorenc. 

Franc Gor enc : Tovarišice in tovariši poslanci! Cisto na kratko bi se 
rad dotaknil problema kmečkega zavarovanja. V materialu sta prikazana dva 
predloga, in sicer predlog za široko zavarovanje kmetov in predlog, ki predvi- 
deva zožitev kroga zavarovancev. Zdi se mi logično, da zagovarjamo' in omogo- 
čimo prvi predlog širokega zavarovanja občanov in kmetov. Da pa bi to omo- 
gočili, sem mnenja, da je treba najti način financiranja, ki bd garantiral, soli- 
darnost oziroma stabilnost tega zavarovanja. Sedanji način zbiranja sredstev 
se mi zdi pomanjkljiv v tem, da ni cevojen princip, da naj vsa, obdelovalna 
zemlja omogoči financiranje kmečkega zavarovanja, ne glede na to, kdo je 
lastnik te zemlje. Danes imamo lastnike individua!ce, kmetijske zadruge, obrt- 
nike, delavce, upokojence, ki so deležni in koristijo socialno zavarovanje ozi- 
roma zdravstveno zavarovanje po drugih vejah zavarovanja, in so pravzaprav 
kmetje v neenakopravnem položaju nasproti tem keristnikom, ki sem jih sedaj 
navedel. Zato smatram, da bi bilo treba to neenakopravnost odpraviti, s čimer 
bi dosegli tudi večjo finančno moč oziroma večji vpliv in večjo stabilizacijo 
kmečkega zdravstvenega zavarovanja. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Morda predstavnik 
izvršnega sveta? (Ne.) Torej, če k tej točki ni več govornikov, bi končal ob- 
ravnavo te točke. Prosim tovarišice in tovariše, ki so pripravili predloge, da 
se takoj sedaj sestanejo. Njim se bedo pridružili tudi člani socialno-zdravstve- 
nega zbora. Skupina naj pregleda predlog ugotovitev in sklepa v luči obravnave, 
ki smo jo imeli na zboru in v luči ekspozeja tovariša Vinka Hafnerja in dopolni 
predlog, kolikor itmatra, da je potrebno. Prosim tudi tovariša Bulca, ida 
sodeluje pri končni obdelavi predloga. Sestanek grupe bo v sobi 84 v pritličju. 

Predlagam, da v času, ko skupina poslancev razpravlja o> končnem tekstu, 
opravimo še 4. točko dnevnega reda, tako, da nam bi potem ostala le še skupna 
seja s soaalno-zdravstvenim zborom, na kateri bomo sprejemali ugotovitve 
in sklep. ' 

Ker ugotavljam;, da se strinjate, prehajam na 4. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo 
za obdobje cd 1. 1. do 30. 6. 1967. 

Zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo je predložil upravni odbor 
sklada in je predstavnik sklada tovariš Mirko Tušek. Gradivo je bilo poslano 
izvršnemu svetu na podlagi 109. člena začasnega poslovnika republiškega zbora. 
Predstavnik izvršnega sveta ni navzoč, imamo pa tukaj tovariša podpredsednika, 
ki bo lahko, če bo treba, interveniral. 

Zaključni račun je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in predložil 
obrazložen predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije 
za šolstvo za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 1967. Predlog odloka je obravnavala 
tudi zakenedajno-pravna komisija in dala pismeno poročilo. V zvezi s tem 
takoj opozarjam, da je treba, da predlagatelj odloka da svoje mnenje oziroma 
svoje stališče o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 2. točki predloga 
odloka. 
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Tovariš Tušek želiš dati obrazložitev? Ne želiš? (Ne.) Tovariš Hočevar, 
želiš ti? (Ne.) Potem bi na osnovi materialov, M so vam bili predloženi, odprl 
razpravo. Je kdo, ki želi o tem predlogu odloka govoriti? Zeli kdo dati kake 
spreminjevalne ali dopolnilne predloge. (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem obrav- 
navo odloka zapiram in prehajam na glasovanje. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta oidlok, da dvignejo roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti temu. odloku? (Nihče.) Se je hotel 
kdo vzdržati? (Nihče.) Ugotavljam, da je bil odlok soglasno sprejet. 

S tem tovariši, smo dnevni red seje republiškega zbora izčrpali, razen 
skupne seje. Odrejam odmor, dokler nas ne pokličejo na skupno sejo*, katero 
bo vodil tovariš dr. Vinko Mozetič. Hvala lepa. 

(Seja republiškega zbora je bila zaključena ob 13. uri. Skupna seja s 
socialno-zdravstvenim zborom pa se je nadaljevala ob 14.35.) 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič: Nadaljujemo skupno sejo repu- 
bliškega in socialno-zdravstvenega zbora. Prosim predstavnika skupine poslan- 
cev, da pojasni stališče skupine poslancev k amandmajem in pripombam danih 
v razpravi na obeh zborih. 

Drago Bencina: Tovarišice in tovariši poslanci. Skupina poslancev 
je na seji obravnavala pripombe in predloge poslancev republiškega in socialno- 
zdravstvenega zbora, dane na današnji razpravi v zvezi s predlogom ugotovitev 
in sklepa o reševanju nekaterih problemov zdravstvenega varstva in socialnega 
zavarovanj a. 

Seji je prisostvoval tudi poslanec inž. Marko Bule, ki je predlagal več 
dopolnitev omenjenega predloga. Pcdani so bili naslednji predlogi: 

1. delegacijo republiških poslancev v zveznem zboru bi bilo treba zadolžiti 
za uresničevanje nalog, vsebovanih v predlogu ugotovitev in sklepa; 

2. delovna skupina, ki jo je imenoval predsednik skupščine SR Slovenije, 
mora o svojem delu občasno poročati skupščini; 

3. treba je določiti rok, v katerem morajo občinske skupščine dati soglasje 
k sklepom komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja O' uvedbi rednega 
prispevka; 

4. za odpravo primanjkljajev skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev 
in kmetov je treba po potrebi predpisati 'dopolnilni in izredni prispevek; 

5. proučiti je treba, kakšne so možnoisti za zagotovitev večjih rezerv skladov 
socialnega zavarovanja. 

Poslanec dr. Drago Plešivčnik je na seji socialno-zdravstvenega zbora 
dal tale predlog: 

1. proučiti je treba in sprejeti stališče glede odplačevanja anuitet zdrav- 
stvenih zavodov; 

2. na seji delovne skupine se je poslanec inž. Slavko Jakofčič zavzel za 
jasnejšo opredelitev formulacije na strani 7 1. alinea. 

Delovna skupina je do omenjenih predlogov zavzela naslednja stališča: 
1. V predlogu sklepa ni potrebno posebej zadolževati delegacije republiških 

poslancev v zveznem zboru. Z realizacijo sprejetih nalog so že po republiški 
ustavi in po začasnem poslovniku skupščine zadolženi tudi republiški poslanci, 
ki delajo v zveznem zboru. Pri tem pa ne gre tudi za take specifične naloge, 
ki bi zahtevale posebno zadolžitev delegacije. 
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Poslanec inž. Marko Bule se je s stališčem delovne skupine strinjal. 
2. Delovna skupina je osvojila predlog, da mora delovna skupina, ki jo 

je imenoval predsednik Skupščine SR Slovenije, občasno poročati o svojem 
delu skupščini. Zato naj se na strani 7 v 5. poglavju v 1.- vrsti 2. odstavka med 
besedama »delom« in »ter« vstavi naslednje besedilo: »občasno poroča skup- 
ščini.« 

3. Delovna skupina ni sprejela predloga o določitvi roka občinskim skup- 
ščinam; gre namreč za sistemsko vprašanje, ki spada v delokrog posebne 
skupine za sistemska vprašanja, ki jo je imenoval predsednik Skupščine SR 
Slovenije. Tudi s tem predlogom se je predlagatelj inž. Bule strinjal. 

4. Delovna skupina ni sprejela predloga, da bi se besedilo predloga ugo- 
tovitev in sklepa dopolnilo z naslednjim besedilom: »za kritje primanjkljajev 
sklada zdravstvenega zavarovanja je treba po potrebi predpisati dopolnilni 
in izredni prispevek.« 

Ta predlog je namreč vsebinsko že zajet v besedilu na 5. strani, v 3. alinei, 
ki govori o sanacijskih načrtih. Tudi s tem stališčem delovne skupine se je 
tovariš inž. Bule strinjal. 

5. Delovna skupina je sprejela predlog glede zagotovitve večjih rezerv 
skladov socialnega zavarovanja in zato predlaga, da se na strani 3, v 2. od- 
stavku, deda nova alinea, ki se glasi: »potreba po postopni krepitvi rezervnih 
skladov socialnega zavarovanja.« 

Delovna skupina je osvojila predlog poslanca dr. Plešivčnika in zato pred- 
laga, da se na strani 5, v 3. alinei, doda nov odstavek, ki se glasi: »posebej naj 
se prouči problem odplačevanja anuitet zdravstvenih zavodov.« 

Delovna skupina je tudi osvojila predlog poslanca inž. Jakofčiča in zato 
predlaga, da se na strani 7 v 1. alinei 1. odstavka besedilo: »nujno« nadomesti 
z »že s 1. 1. 1968.« 

Delovna skupina je tudi ugotovila, da na 3. strani v 1. odstavku ni dovolj 
jasno razvidno, da gre za zvezni limit. Zato predlaga dopolnitev tako, da se v 
drugi vrsti za besedo »meje-« doda besedilo »s strani federacije«. 

Predsedujoči idr. Vinko Mozetič: Prosim predstavnika izvršnega 
sveta, da pojasni stališče izvršnega sveta k predlogu ugotovitev in sklepa. 
Besedo ima Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Smatram, da so ugotovitve in sklep v bistvu iden- 
tični s stališči izvršnega sveta in smatram, da se druga z drugim dopolnjujejo 
in bedo lahko služila kot koristen dokument za izvajanje ukrepov na področju 
socialnega zavarovanja in zdravstvenega varstva. 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič: Besedo ima'dr. Joža Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice. Tovariša B-enčino, kot pred- 
stavnika skupine, ki je revidirala ta predlog, bi prosil za pojasnilo. 

Pojasnilo bi rad v zvezi s stališčem skupine poslancev do prvega predloga 
tovariša Bulca. Tovariš Bule je rekel, da naj se delegacijo republiških poslan- 
cev v zveznem zboru zadolži za uresničevanje nalog, izhajajočih iz predloga 
ugotovitev in sklepa. Po formulaciji je seveda glede na uporabo izraza delega- 
cija razumeti, da naj se delegacija republiških poslancev v zboru narodov 
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zadolži za uresničevanje nalog predloga ugotovitev in sklepa. Skupina je glede 
n.a ta predlog zavzela tole stališče: »V predlogu sklepa ni potrebno posebej 
zadolževati delegacije republiških poslancev v zveznem zboru. Z realizacijo spre- 
jetih nalog so že po republiški ustavi in po začasnem poslovniku skupščine 
zadolženi tudi republiški poslanca, 'ki delajo v zveznem zboru. Pri tem pa ne 
gre za take specifične naloge, ki bi zahtevale posebne zadolžitve teh poslancev. 

Bojim se, da bi taka formulacija lahko pripeljala do nekaterih napačnih 
sklepov. Bil bi hvaležen za tako razlago republiške ustave, ki bi pojasnila, da 
republiški zbor kateregakoli poslanca zadolži, da zastopa katerokoli stališče 
v zvezni skupščini. Kolikor razumem ustavo in poslovnik, lahko republiški 
zbor zaveže in je to popolnoma v njegovi kompetenci, republiško delegacijo, 
da postavi pred zvezno skupščino, to se pravi konkretno pred zbor narodov, 
določeno stališče, kot stališče slovenske skupščine. Pri tem pa ima vsak član 
republiške delegacije dolžnost, in ne samo pravico, da ravna po svoji vesti, 
po svojem najboljšem spoznanju in da potem, ko je pojasnil, kaj je stališče 
republiške skupščine, odloča kakor on sedi da je v konkretnem primeru najbolj 
pametno in najbolj prav. Mislim, da med nami ni spora o tem, da pri nas ne 
obstoji imperativni mandat. Glede na to bi prosil predstavnika skupine, ki je to 
redigirala, da pojasni kako naj razumem izvajanja pod arabsko 1. Zadnji 
stavek arabske 1, namreč pravi: »pri tem pa ne gre za take specifične naloge, 
ki bi zahtevale posebno zadolžitev teh poslancev.« Takšna dikcija, po moji 
razlagi pomeni, da ni naš namen zadolžiti republiške delegacije v tem smislu, 
da bi v zboru narodov postavila to vprašanje, kot je vprašanje enakopravnosti 
oziroma kot vprašanje v ustavi zagarantiranih pravic republike. Mislim, da 
sem tako razumel že dopoldansko razpravo. Namen tovariša Bulca, ki je v 
dopoldanski razpravi govoril o tem, je bil, da se vsi zvezni poslanci zavzamejo 
za izpolnitev sprejetih načel v zvezni skupščini. Glede na to predlagam, da 
besedilo pod arabsko ena spremenimo v tem smislu, da ne bo rečeno, da so 
poslanci zadolženi za realizacijo sprejetih nalog že po republiški ustavi in po 
začasnem poslovniku skupščine, ker bi to pomenilo, da morajo glasovati v 
določenem smislu, ampak da bi rekli, da so za obravnavanje specialnih nalog 
v zvezni skupščini že po republiški, ustavi in po začasnem poslovniku skupščine 
zadolženi tudi republiški poslanci, ki delajo v zveznem zboru. 

Hotel bi zagotoviti samo to, da ne bi nastal v tem pogledu nesporazum 
zlasti glede dolžnosti, ki jih mi kot poslanci imamo. Pri tem ne mislim samo 
na tiste poslance, ki so člani republiške delegacije ali pa ki so zvezni poslanci, 
ampak gre tudi za vsakega izmed nas. Vi ste voljeni v občinah in na nek način 
predstavljate občine, vendar zaradi tega nimate imperativnega mandata v 
občini. Vezani ste, da v republiškem zboru pojasnite stališče občinske skupščine. 
Vendar niste vezani, da to stališče tudi zastopate, kolikor ni v skladu z vašim 
prepričanjem. Vi ste svobodni in se potem kot posamezniki o teh stvareh 
samostojno odločate. 

Jaz ne načenjam torej samo vprašanje članov republiške delegacije in 
zveznih poslancev, ki jih danes nimamo med sabo, ampak načenjam tudi vpra- 
šanje vas in vaše odgovornosti do' tiste občinske skupščine, v kateri ste bili 
voljeni. Glede na to mislim, da je vredno, kljub pozni tiri, 'da pretehtamo, kaj 
je najbolj pravilna formulacija. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič: Ali želi tovariš Benčina odgovoriti 
na to ugotovitev in vprašanje? 
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Drago Bencina: Najprej moramo ugotoviti, da naša komisija ni 
sprejela nobene spremembe v zvezi s tem, ampak je samo ugotovila, da ni 
potrebno v tekstu ničesar spreminjati, ker smo smatrali, da so vsi poslanci 
tako ali tako dolžni, da se zavzemajo za izvajanje sklepov, ki jih je sprejela 
skupščina. S takim stališčem se je strinjal t'udi tovariš Bule in zaradi tega o tem 
nismo več razpravljali, ampak smo skušali samo obrazložiti, zakaj nismo tega 
predlagali. To se pravi, 'da ne predlagamo v zvezi s tem nobenih sprememb, 
temveč smo samo skušali obrazložiti, zakaj smatramo, da ni potrebno spre- 
minjati tega dokumenta. 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Inž. Marko Bule : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši, dovolite, 
da se ponovno oglasim. Mislim, da ie bila intervencija predsednika dr. Vilfana 
umestna, kajti drugače bi lahko poročilo izzvenelo* kot da sem vendarle plediral 
za angažiranje delegacije. Moje stališče je, da ni potrebno dati v zvezi z anga- 
žiranjem zveznih poslancev v sklepe nobene dodatne dopolnitve. 

Predsedujoči dr. Vinko* Mozetič : Besedo ima tovariš dr. Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Zahvaljujem se tovarišu Benčini za precizacijo, 
mislim pa, da se bo* z menoj strinjal, da ni bilo čisto brez potrebe, če sem se 
oglasil. Obrazlaga tako avtoritativnega člana našega zbora kakor je tovariš 
Bencina kot predsednik odbora, namreč gotovo* ustvarja precedens v razume- 
vanju in v razvij,anju našega skupščinskega sistema. Seveda mislim, da je bil 
mog predlog, da se spremeni tekst, neumesten, ker kot je navedel tovariš Ben- 
cina, ni bila predvidena prefcrmulacija teksta, ponovno pa poudarjam, da je 
moja intervencija kljub temu umestna in da omogoča, da se izognemo* vsakemu 
dvoumnemu precedensu. 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Janko Cesnik, 
podpredsednik zakonedajne^pravne komisije. 

Janko* Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Smatram, da je bila intervencija tovariša predsednika Vilfana glede zadolže^ 
vanja republiške delegacije v zvezni skupščini zelo umestna. 

Osebno mislim, da je sklep na koncu teh ugotovitev oziroma tega doku- 
menta nekoliko enostranski v tem smislu, da se da razumeti tudi tako*, da 
bomo vse svoje sile zastavili v tej smeri, da bomo čim bolj konkretizirali 
izvajanje nalog v naši sredi, to* se pravi v republiki Sloveniji, da pa se ne bomo 
mogli s tako ostrino* oziroma s tako učinkovitostjo* prizadevati za izpolnitev 
določenih nalog, ki se urejajo* izven republike, od katerih pa je odvisno* medtem 
ključno vprašanje, to se pravi delimitizacija in druga vprašanja, ki so v zvezni 
pristojnosti. Mislim, da b*o> predsednik odbora, tovariš Benčina pojasnil, d*a gre 
tu za nastopanje vseh poslancev tudi v razmerjih z zvezno skupščino'. 

Osebno se pa tudi ne strinjam s spremembo* na 7. strani v prvi alinei, kjer 
se je besedilo toliko spremenilo, da se določa rok 1. 1. 1968. Mislim, da je 
proces izenačevanja pokojnin odvisen cd novih virov denarnih sredstev, in če 
teh ne ho, potem se bo obstoječa izguba, oziroma obstoječi deficit samo še 
bolj povečal, če bemo začeli s procesom izenačevanja pokojnin takoj v nasled- 
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njem letu. Zdi se mi, da je to zelo vezano n.a pridobitev novih sredstev in da 
je ta rok sicer nekoliko iluzoren. 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič: Besedo želi tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
osnutku sklepa je predlagano, da izvršni svet in ostali družbeni dejavniki 
podrobneje konkretizirajo izvajanje nalog in določijo roke za njihovo izvršitev. 
Ker gre v osnutku za nekatere časovno dolgoročnejše ukrepe, se mi zdi to dolo- 
čilo umestno, razen v primeru na strani 3. Tam gre za zaostritev pogojev za 
zdravljenje zavarovancev izven regije z namenom, da se zmanjša cdliv sred- 
stev, kar seveda ni v skladu z zakonom. S tem je kršeno temeljno načelo soli- 
darnosti zavarovanja in pravice zavarovancev do> zdravstvenega varstva. Taki 
ukrepi komunalnih skupnosti zaslužijo vso obsodbo. Zato bi bilo potrebno 
odpraviti tiste določbe v pravilnikih o uveljavljanju zdravstvenega varstva, ki 
zavarovancem onemogočajo oziroma jim otežkočajo uveljavitev pravice do 
zdravstvenega varstva izven regije. Ker gre za izredno kratkoročno nalogo, 
zato predlagam, v tem izjemnem primeru, konkreten rok, in sioer 31. 12. 1967. 
Smatram, da delo ni zahtevno in da ga lahko komunalne skupnosti v tem času 
opravijo. Hvala lepa. 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Prosim, tova- 
riš Milan Kristan. 

Milan Kristan: Glede na izvajanja tovariša Oblaka bi pripomnil le 
to, da kolikor so akti nezakoniti, jih je treba odpraviti takoj, ne pa postav- 
ljati šele rok. 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič : Zeli še kdo besedo? Ali bi tovariš 
Bencina pojasnil stališče skupine poslancev k predlogom tovariša Česnika in 
tovariša Oblaka. 

Drago Bencina: Najprej moram povedati, da niisem nastopil kot 
predsednik odbora za zdravstvo, ampa-k kot predstavnik delovne skupine, ki 
je pripravljala te sklepe. Moram se tudi opravičiti, da smo bih morda premalo 
jasni v tej obrazložitvi in da je zaradi tega prišlo do tega nesporazuma. Vendar 
pa prosim, da upoštevate, da nismo imeli veliko časa. 

O stališču tovariša Bulca smo razpravljali in zavzeli tiudi stališče, vendar 
v obrazložitvi ni bilo dovolj jasno obrazloženo. Smatram, da je bila interven- 
cija tovariša Vilfana popolnoma umestna. 

Pripomba predstavnika zakcncdajno-pravne komisije je umestna in jo v 
imenu skupine poslancev tudi sprejemam. Glede amandmaja poslanca Oblaka 
pa se ne morem izjaviti, ker bi bilo potrebno prej ugotoviti ah so akti res 
nezakoniti ali ne. 

Predsedujoči dr. Vinko Mo-zetič : Prosim, besedo ima Slavko Ja- 
kofčič. 

Inž. Slavko Jako>fčič: Hotel bi pojasniti le svoj predlog v zvezi 
s 1. 1. 1968. Mislil sem dobesedno 1. 1. 1968, in sicer zato, ker bi morale biti 
pokojnine valorizirane že sedaj. Hotel bi opozoriti, da so se življenjski stroški 
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povečali v preteklem letu za približno 23%. Po zakonu bi bilo torej nujno 
valorizirati pokojnine za 23 %. Zaradi stanja skladov je bil sprejet poseben 
predpis, ki je za letošnje leto zmanjšal valorizacijo na 7°/». S tem so bili upcH 
kojenci za okoli 14'% prikrajšani. 

To formulacijo sem predlagal zaradi tega, ker se sicer bojim, da se bo 
valorizacija pokojnin zavlekla skozi vse leto. S tem sem skušal doseči, da 
skupščina zadolži zavod in sklade, da začno izplačevati valorizirane pokojnine 
od 1. 1. 1968, ne pa šele nekje sredi leta, kot bi to mogoče nekomu ustrezalo. 

Predsedujoči dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) Torej imamo tu ponovno predlog, da se vnese sprememba »s 1. 1. 
1968«. Kolikor je meni znano, dejansko pripravljajo spremembe v tem smislu, 
da bosta valorizacija in izenačevanje veljala dejansko od 1. 1., čeprav ne bo 
mogoče tehnično to izpeljati takoj. Pokojnine se bedo pač obračunavale za 
nazaj. 

Če se nihče več ne javlja k besedi, bi dal amandma Slavka Jakofčiča na 
glasovanje. Kdor je zato, da se prva alinea spremeni tako, da se namesto' »nujno 
začeti proces itd.« vstavi: »S 1. 1. 1968 začeti proces izenačevanja pokojnin« naj 
prosim dvigne roko. Najprej prosim poslance republiškega zbora, da dvignejo 
roko. (53 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se 
je kdo vzdržal? (Štirje poslanci.) 

Ugotavljam, da je za amandma glasovalo 53 poslancev, da je proti amand- 
maju glasoval en poslanec in da so se štirje poslanci glasovanja vzdržali. 

Prosim poslance socialno-zdravstvenega zbora, da glasujejo. Kdor je za ta 
amandma, naj prosim dvigne roko. (32 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet in da je tako sprejet 
v obeh zborih. 

Imamo še predlog amandmaja poslanca Jožeta Oblaka, in sicer, da se 1. 
alinea na strani 4 dopolni z rokom »31. 12. 1967«. Prosim poslance republiškega 
zbora, ki so za tak spreminjevalni predlog, da dvignejo roko. (58 poslancev 
dvigne roko'.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Prosim poslance socialno-zdravstvenega zbora, da glasujejo o tem amand- 
maju. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko. (46 poslancev dvigne roko.) Hvala 
lepa. Je kdo' proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poislanca.) 

Ugotavljam, da je amandma k tej alinei v obeh zborih sprejet z večino 
glasov. 

Dajem predlog celotnega sklepa na glasovanje. Prosim poslance republi- 
škega zbora, ki so za tak predlog v celoti, da dvignejo roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim poslance socialno-zdravstvenega zbora, da glasujejo za predlog v 
celoti. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) Hvala lepa. 

Ugotavljam, da sta oba zbora v enakem besedilu sprejela ugotovitve in 
sklep o reševanju nekaterih aktualnih problemov zdravstvenega varstva in 
socialnega zavarovanja. ' 

S tem zaključujem 3. točko 'dnevnega reda in skupno sejo republiškega in 
socialno-zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 15.20.) 
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43. seja 

(18. julija 1967) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje oib 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši ce in tovariši poslanci! Začenjam 
43. sejo gospodarskega zibora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: inž. Anton Kovič, Anton Lavtar, 
Slava Gruden, Janko . Vogrinec, Jože Lesar in Sergij Thorževskij, 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam razširitev dnevnega reda, v primerjavi s tistim, 

ki ste ga prejeli z vabilom, in sicer predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 42. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu o ustanovitvi občasnih odborov gospo- 

darskega zbora; 
4. obravnava likvidacije poslovnega združenja EKK Velenje in v zvezi 

s tem sklepanje o dopolnitvi resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 
1967, in o predlogu zakona, o uporabi sredstev, naloženih pri splošni gospodarski 
banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij, in 

5. uresničevanje priporočila Skupščine SR Slovenije za začasno financira- 
nje strokovnega šolstva v letu 1967. 

Ima kdo kak spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ce 
torej ni takih predlogov, potem lahko menim, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 42. seje. Zapisnik ste prejeli skupaj z vabilom. So kake pripombe k 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 42. seje gospodarskega zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na zadnji seji gospodarskega zbora ni nihče postavil poslanskega vpra- 
šanja. Zeli morda danes kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne želi nihče.) 

Ker ne želi nihče, zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 
li 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu o ustanovitvi začasnih odborov gospodarskega zbora. 

Predlog sklepa o .ustanovitvi začasnih odborov ste dobah neposredno pred 
sejo v pismeni obliki. Kot je iz materiala razvidno, so predlagani štirje odbori, 
in sicer odbor za gospodarsko programiranje in finance, odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje, odbor za trgovino, turizem in druge storitvene 
dejavnosti in odbor za družbenoekonomske odnose. 

Predlog za te odbore, ki bi delovali poleg stalnega odbora, ki ga že imamo, 
je predvsem v skladu z našimi razgovori, ki smo jih imeli na terenu, ko smo 
imeli posebne sestanke. Namen je, naj bi se težišče obravnav o posameznih 
problemih, ki zadevajo delovanje našega zbora, razširilo na čim širši krog po- 
slancev s tem, da bomo tudi tiste poslance, -ki sicer niso predlagani v posamezne 
odbore, še dodatno vabili na seje teh odborov, zlasti kadar bo šlo za probleme, 
'ki so v neposredni zvezi s problematiko, s katero se pečajo. Tako bi to pomenilo 
na eni strani razbremenitev poslancev, ki delajo v stalnem odboru za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov, na drugi strani pa večjo pritegnitev 
ostalih poslancev za aktivno delo v skupščini, oziroma za povezovanje s pro- 
blematiko delovnih organizacij s področja, kjer posamezni poslanci delajo in 
živijo. 

Kot vidite je predlagano, da v začasne odbore izvohano po 9 poslancev in 
prosim, če kdo želi v zvezi s tem razpravljati, pričenjam razpravo o predlogu 
tega sklepa. (Ne javi se nihče.) Če nihče, potem prehajamo na glasovanje o 
predlogu sklepa kot celoti, in prosim, če imate kake morebitne predloge za 
spremembe ah pa dopolnitve glede kadrovskega sestava posameznega začasnega 
odbora, da se tudi glede tega izjavite. (Ne javi se nihče.) 

To se pravi, da lahko preidemo na glasovanje, in sicer bomo glasovah o 
predlogu sklepa kot rečeno v celoti. Mislim, da ni potrebno, da ponovno berem 
imena poslancev predlaganih v posamezne odbore, ker imate predlog sklepa 
pred seboj. Kdor je torej za ustanovitev predlaganih začasnih odborov in za 
takšen njihov sestav kot je predlagan v predlogu sklepa, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so s tem ustanovljeni začasni odbori in sicer, za gospodar- 
sko programiranje in finance, za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, 
za trgovino, turizem in druge storitvene dejavnosti in za družbenoekonomske 
odnose, v sestavu kot je bil pismeno predložen. Ti začasni odbori bodo delali 
le do sprejema stalnega poslovnika, ki bo potem definitivno določil, kakšne od- 
bore bo imel naš zbor. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo likvi- 
dacije poslovnega združenja EKK Velenje. 

S predsednikom republiškega in organizacijskcnpolitičnega zbora smo se 
dogovorili, da bi naslednje točke dnevnega reda, to je 4. in 5. obravnavali na 
skupni seji. Ah se strinjate s predlogom, da te točke obravnavamo na skupni 
seji? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da se s tem predlogom strinjate. Zato zaključujem 43. sejo 
gospodarskega zbora in objavljam, da se bo skupna seja z republiškim in orga- 
nizacijskoMpohtičnim zborom začela ob 10.15. 

(Seja je bila zaključena ob 9.15.) 
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44. seja 

(9. oktobra 1967) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 44. sejo 
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Karel Koren, Ljudmila 
Fišer, Boris Goljevšček, dr. Drago- Kolar in inž. Ciril Mravlja. Ugotavljam, 
da je zbor sklepčen. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 43. seje zbora; 
2. razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o verifi- 

kaciji mandata na novo izvoljenega poslanca; 
3. poslanska vprašanja; 
4. obravnava gospodarskih gibanj v letu 1967; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o morskem ribištvu; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pogojih za pridelovanje 

sadilnega materiala. 
Ali se strinjate s tem dnevnim redom? Ima kdo še kakšne druge predloge? 

(Ne javi se nihče.) Ker ni predlogov, ugotavljam, da je predlog dnevnega reda 
sprejet. 

Lahko preidemo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik zadnje seje 
ste prejeli. Ima kdo kake dodatne pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, ugotavljam, da je zapisnik 43. seje zbora odobren. 

S tem lahko preidemo- na 2. točko dnevnega reda, to je na raz- 
pravo o poročilu mandatno-imunitetne komisije in sklepanje o verifikaciji 
mandata na novo- izvoljenega poslanca. 

Mandatno-imunitetna komisija gospodarskega zbora je na današnji seji 
sklepala o verifikaciji mandata novo izvoljenega poslanca Martina Gobca. Po- 
ročevalec komisije je tovariš Lesar in ga prosim, da da poročilo. 

J o-že Lesar: Poročilo o izidu nadomestnih volitev za poslanca gospo- 
darskega zbora Skupščine SR Slovenije v 9. volilni enoti Šmarje pri Jelšah: 

u* 
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Mandatao-imunitetna komisija gospodarskega zbora Skupščine SR Slove- 
nije je na podlagi 16. člena začasnega poslovnika gospodarskega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije na seji 'dne 9. oktobra 1967 obravnavala potrdilo o izvolitvi 
ter volilne spise in ugotovila: 

Na podlagi odloka predsednika Skupščine SR Slovenije z dne 3. julija 
letos so bile razpisane nadomestne volitve za poslanca gospodarskega zbora 
v 9. volilni enoti Šmarje pri Jelšah. 

Potrjena je bila kandidatura zborov delovnih ljudi v tej volilni enoti za 
kandidata Gobec Martina iz Ratanjske vasi, pošta Rogaška Slatina ter kandi- 
data Djinovski inž. Vojislava iz Rogaške Slatine. 

Nadomestne volitve so bile 20. septembra letos. 
Občinska volilna komisija v Šmarju peri Jelšah je ugotovila, da je od vpi- 

sanih 68 odbornikov občinske skupščine Šmarje pri Jelšah glasovalo 51 odbor- 
nikov. Za kandidata Gobec Martina je bilo oddanih 30 glasov, za kandidata 
Djinovski inž. Vojislava pa 20 glasov, ena glasovnica je bila neveljavna. 

Občinska volilna komisija v Šmarju pri Jelšah je na podlagi tega ugoto- 
vila, da je bil za poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije v 9. 
volilni enoti Šmarje pri Jelšah izvoljen na nadomestnih volitvah dne 20. sep- 
tembra letos tovariš Gobec Martin. 

Republiška volilna komisija je na podlagi spisov, ki jih je po opravljenih 
nadomestnih volitvah prevzela od občinske volilne komisije v Šmarju pri Jel- 
šah, preizkusila zakonitost volitev in ugotovila, da sta bila postopek za dolo- 
čitev kandidata in volitve v skladu z zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki 
bi lahko vplivale na kandidaturo oziroma na volilni izid. 

Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetna komisija predlaga, 
da gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije to poročilo odobri in verificira 
mandat Gobec Martina iz Ratanjske vasi, pošta Rogaška Slatina, kot poslanca 
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije v 9. volilni enoti Šmarje pri Jelšah. 

Predsednik Miran Goslar: 2eli kdo besedo k temu poročilu? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje o verifikaciji mandata novo- izvo- 
ljenega poslanca Martina Gobca. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor soglasno sklenil, da verificira mandat 
Ifcbvo izvoljenega poslanca Martina Gobca. 

Prehaj amo na 3. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanj a. 
V gradivu za to točko ste prejeli vprašanje poslanca Antona Ladave. Na 

to poslansko vprašanje bo odgovoril tovariš Ivan Bernard, predstavnik repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo. 

Ivan Bernard: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec tovariš Anton 
Ladav je vprašal,' kako je s prekategorizacijo ceste Žaga—Učeja, ki je dolga 
7280 metrov. Ta cesta je bila do nedavnega nepomembna, saj so jo uporabljali 
le koristniki prepustnic po videnskem, sporazumu. Cesta je bila IV. kategorije 
in je bila odprta le v letnem času, ko je bil promet varen. Z določbo o dolo- 
čitvi stalnih mejnih prehodov za mednarodni cestni promet pa je bil obmejni 
prehod Učeja dne 12. 9. 1966 prekategoriziran v mednarodni prehod I. katego- 
rije. S tem je ta edsek pridobil na pomembnosti, saj se je v zadnjem času 
močno povečal promet. 

'■J£ 
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Na podlagi 5., 6. in 84. člena temeljnega zakona o javnih cestah bi morala 
biti ta cesta prekategorizirana v cesto II. reda. V SR Sloveniji vodijo prek 
blokov I. kategorije ceste I. in II. reda. Le odcep Žaga—Učeja, dolg 7280 m, je 
cesta IV. reda. To pa je v nasprotju s stanjem na drugih prehodih in s temelj- 
nim zakonom o javnih cestah. 

Občinska skupščina Tolmin je že dala predlog za prekategorizacijo te ceste 
zveznemu izvršnemu svetu, izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in sekre- 
tariatu za gospodarstvo SR Slovenije. Vendar na te predloge ni dobila odgovor. 
Po nepotrjenih in nepreverjenih podatkih se celo sliši, da se to cesto ne bo 
prekategoriziralo. Na osnovi tega se zastavlja naslednje vprašanje: 

Zakaj se zavlačuje prekategorizacija ceste Zaga—Učeja in ali se bo ta 
cesta prekategorizirala kot to določa temeljni zakon o javnih cestah. Na po- 
slansko vprašanje odgovarjam naslednje: 

V letu 1966 je bil mejni prehod Učeja na jugoslovansko-italijanski meji 
prekategoriziran v prehod I. kategorije. Do tega je prišlo na zahtevo krajevnih 
dejavnikov in na pobudo Italijanov ob razgovorih za enako prekategorizacijo 
mejnega prehoda v Lazaretu. Mejni prehod Učeja povezuje cesta IV. reda v 
dolžini 7280 metrov z naseljem Zaga. Cesta je makadamska, deloma v ovinkih 
asfaltirana ali kockana. Široka je 5 metrov in je v zadovoljivem stanju. Na 
italijanski strani se nadaljuje prek Tarcenta in se priključuje na tranzitno 
cesto Videm—Trbiž. : 

Po pomenu je ta cesta na italijanski strani stranska cesta, vendar je asfal- 
tirana. Na tej cesti je bil predvsem maloobmejni promet. Po zbranih podatkih 
je prišlo v mesecu septembru prek tega mejnega prehoda 2700 vozil v obeh 
smereh. Ta promet je minimalen, čeprav pomeni porast v primerjavi z lanskim 
letom. 

Po sedanjem statusu je ta cesta IV. reda, ki jo je dolžna vzdrževati občina. 
Temeljni zakon o javnih cestah ne zavezuje republiko, kdaj mora prekategori- 
zirati posamezne ceste v višjo kategorijo in ne predpisuje, da se mora s prekar- 
tegorizacijo mejnega prehoda avtomatsko prekategorizirati tudi cesta, ki pelje 
prek tega prehoda. Vsaka prekategorizacija cest iz IV. reda v višjo kategorijo 
pa pomeni povečane izdatke za cestni sklad Socialistične republike Slovenije, 
ki je v svojem poslovanju vezan na program, ki ga je potrdila Skupščina SR 
Slovenije. Vprašanje prekategorizacije cest se ne more reševati za vsako cesto 
posebej, ker bi tak način sprožil vrsto že obstoječih zahtevkov za prekategori- 
zacijo. Republiški sekretariat za gospodarstvo bo Skupščini SR Slovenije v 
naslednjih mesecih predložil v obravnavo gradivo s področja cestnega gospodar? 
stva in prometa na javnih cestah in predloge, na podlagi katerih bo potrebno 
razmotriti tudi vprašanje kategorizacije določenih javnih cest. 

Predsednik Miran Goslar: Ali se poslanec zadovoljuje z odgovorom? 
Besedo ima tovariš Ladava. 

Anton Ladava: Z odgovorom na moje vprašanje se ne zadovoljujem, 
in sicer iz naslednjih razlogov: 

1. ugotavljam, »da je izvršni svet Skupščine SR Slovenije na lastno- pobudo 
mimo krajevnih dejavnikov urejeval prekategorizacijo mejnega prehoda Učeja. 
Krajevni dejavniki so sodelovali le tedaj, ko so jih predstavniki izvršnega sveta 
obiskali; . ' 
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2. temeljni zakon o javnih cestah pravi: cesta IV. reda je cesta, ki veže 
naselje v občini in ima pomen za krajevni promet v občini. To pomeni, če smo 
sprejeli temeljni zakon o javnih cestah, se. morajo tudi ceste, ki vežejo dve so- 
sednji državi, v tem smislu urejevati. 

Kot mi je ta problem znan, je bil mednarodni blok na Učeji odprt na reci- 
pročni osnovi z otvoritvijo mejnega prehoda Lazaret. Naš izvršni svet se je 
zavzemal, da se odpre blok v Lazaretu, Italijani pa so v zameno predlagali, naj 
se odpre blok na Učeji. 

Ocena kvalitete ceste, kot je bila v dogovoru prikazana, ni to-čna. Cesta je 
v slabem stanju in bo verjetno v zelo kratkem času celo zaprta. Kakšne po- 
sledice lahko nastanejo, če sta bila ta blok in cesta odprta za mednarodni 
promet na recipročni osnovi; kdo bo za te stvari odgovarjal? 

Menim, da odgovor predstavnika sekretariata za gospodarstvo ni zadovo- 
ljiv in ni v skladu z dejanskim stanjem te ceste. 

Predsednik Miran Goslar: Ali želi tovariš Bernard odgovoriti? (Da.) 
Prosim, besedo ima tovariš Bernard. 

Ivan Bernard: Predvsem je treba ugotoviti, da so trditve tovariša 
poslanca Ladave glede stanja ceste čez Učejo točne, če je pri tem mislil, da po 
kvaliteti ta makadamska cesta ne odstopa od drugih naših makadamskih cest. 
Po informacijah, ki smo jih dobili, je ta cesta dobro prevozna. Promet na njej 
pa je tako majhen — le približno 2000 vozil v sezonskem septembrskem me- 
secu — da ne zahteva neke posebne rekonstrukcije in modernizacije te ceste. 

Glede tega, ali je bila Učeja odprta na osnovi reprocitete za Lazaret, je bilo 
že dovolj govora. Na naši strani je bil velik interes, da se Lazaret odpre kot 
mednarodni prehod. Pri tem pa se ni mislilo, da naj ta mednarodni prehod 
zajame širša območja in da naj dobi pomen tranzitnega prehoda, temveč naj 
služi predvsem lokalnim potrebam. 

Vsako večje drobljenje sredstev, ki so zavarovana s programom cestnega 
sklada, bi nujno pomenilo slabiti ta sredstva in ne izvršiti sprejetih obveznosti 
na osnovi programa, ki ga je potrdila skupščina. Zato je vsekakor oportuno, 
da se počaka z odločitvijo, katere ceste naj se prekategorizirajo. Pri. vsaki od- 
ločitvi o prekategorizaciji pa bo treba upoštevati racionalnost in potrebna do- 
datna sredstva, ki tako prekategorizacijo spremljajo. 

Zato je sekretariat mišljenja, da se ne more reševati posamezne ceste po- 
samično, temveč da je treba reševati to vprašanje v kompleksu celotnega cest- 
nega gospodarstva. 

Predsednik Miran Goslar: Ker je v programu dela našega zbora, ki 
sicer še ni definitivno sprejet, predvidena tudi razprava o gospodarjenju s 
cestami in s tem v zvezi o prekategorizaciji cest, predlagam, da čimprej damo 
to kompleksno vprašanje na 'dnevni red in v okviru tega razpravljamo tudi o 
problematiki te ceste in njeni kategorizaciji. Ah se strinjate z mojim pred- 
logom, tovariš Ladava? 

Anton Ladava (iz klopi): S tem predlogom se strinjam. 

Predsednik Miran Goslar: Ah je še kakšno poslansko vprašanje? 
(Da.) Besedo ima poslanec Janez Mihevc. 
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Janez Mihevc: Razpravljati bi želel o gospodarjenju z gozdovi v tre- 
banjski občini. To nalogo mi je dala občinska skupščina na zadnji seji. 

V razdobju cd leta 1945 pa do danes so se večkrat menjale organizacijske 
oblike gospodarjenja z gozdovi družbenega in zasebnega sektorja. Te spre- 
membe so nastale v skladu s takratnimi družbenimi potrebami. Zadnja oblika 
gospodarjenja z gozdovi je bila določena z zakonom o gozdovih leta 1965. Zakon 
o gozdovih določa v 5. členu, da skupščina občine dodeli gozdove v 'družbeni 
in državljanski lastnini v okviru enega gozdnogospodarskega območja tisti go- 
spodarski organizaciji, ki na tem območju posluje. Z odlokom izvršnega sveta 
o določitvi gozđno-gospcdarskih območij v Sloveniji so določena gozdnogospo- 
darska območja tako, da je teritorij občine Trebnje razdeljen na dva dela, 
od katerega en del spada v novomeško, drugi del pa v brežiško gozdno gospo- 
darsko območje. Obe gozdni gospodarstvi sta takoj po izidu zakona vložili za- 
htevek skupščini občine Trebnje za dodelitev gozdov v gospodarjenje. Ker se 
skupščina občine Trebnje ni strinjala z odlokom izvršnega sveta o določitvi 
gozdno-gospcdarskih območij v Sloveniji in ni ugodila zahtevu gozdnega gospo- 
darstva Brežice, je gozdno gospodarstvo Brežice vložilo pritožbo na vrhovno 
sodišče, ki je s scdbo pozvalo skupščino občine, da odda gozdove, kot je dolo- 
čeno z odlokom izvršnega sveta. 

Skupščina občine Trebnje je sedaj že štirikrat razpravljala o tem problemu 
in vsakokrat vztrajala na prvem sprejetem sklepu iz leta 1963, ko ie vse zasebne 
gozdove celotnega svojega območja dodelila v upravljanje gozdnemu gospo- 
darstvu Novo mesto. Pred tem ie bila celotna gozdarska služba organizirana 
pri kmetijski zadrugi Trebnje. Na tej seji je bil sprejet sklep, da se vloži pri 
izvršnem svetu predlog za spremembo meje gozdnogospodarskega območja, ki 
bi potekala po veljavni meji občine Trebnje. Tako bi z vsemi gozdovi občine 
gospodarila ena gospodarska organizacija, in sicer gozdno gospodarstvo Novo 
mesto. Skupščina občine Trebnje razume, da morejo biti pri določanju gozdno- 
gospodarskih območij odločilni ekonomski in gospodarski pogoji, skratka stro- 
kovni momenti in da zato nikakor ne bi bilo prav določati območja tako, da bi 
vsaka občina predstavljala svoje območje. Nikakor pa po mojem mnenju občin- 
ska skupščina ne more biti ovira, da se občinski teritorij kot oelota priključi 
temu ali ornemu gozdnemu gospodarskemu območju, ker le na ta način omogo- 
čimo občini, da neovirano izvršuje svoje samoupravne pravice, kajti le tako 
morejo občani v skladu s svojimi pravicami brez ovir sodelovati pri uprav- 
ljanju gozdov, kar je tudi v skladu s 87. členom ustave SR Slovenije. 

Način gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Mirenski dolini brežiškega 
gozdnega gospodarskega območja je bil vsa leta usmerjen tako, da so vsi stro- 
kovni nasveti in akcije bile organizirane iz Novega mesta. Vsi družbeni gozdovi 
pa so spadali pod gozdno gospodarstvo Novo mesto in ne Brežice. Občani so se 
temu načinu prilagodili in se upirajo spremembam, ker vedo, da gredo v nji- 
hovo škodo. To utemeljujem s tem, ker je gozdno-gospodarstvo Novo mesto 
ekonomsko bolje situirano kot Brežice, ki je moralo predpisati prispevek za 
posek. Vem, da je tak ukrep za podjetje nujen, posebno tam, kjer je celotni 
posek namenjen za lastne potrebe. Za gozdne posestnike pa ni prijetno, ker 
vedo, da bodo imeli še nepotrebne izdatke. 

Predlagam, da se vprašanje meje gozdno-gospodarskega območja reši po 
predlogu, ki ga je dala skupščina občine Trebnje. 

Imam pa pripombo k zakonu o gozdovih. Ni mi jasno, zakaj bi moralo biti 
gozdno-gospodarsko območje določeno z odlokom izvršnega sveta, ker bi lahko 



168 Gospodarski zbor 

zakon veliko bolj demokratično rešil to vprašanje. Zakon bi lahko postavil 
konkretnejše minimalne zahteve oziroma kriterije za oblikovanje posameznih 
gozdno-gospodarskih območij, kot jih določa 3. člen zakona. 

Te konkretne minimalne zahteve oziroma kriteriji pa bi seveda morali 
temeljiti na strokovnih študijah in analizah, na podlagi teh kriterijev bi morale 
občine same določati gozdnogospodarska območja. Seveda pa bi morale even- 
tualno pri tem sodelovati z gozdnimi gospodarstvi na podoben način, kot se je 
to vprašanje uredilo na primer pri ustanavljanju bank, komunalnih skupnosti 
za socialno zavarovanje, temeljno-izobraževalnih skupnosti in podobno. 

Ni mi tudi jasno, zakaj mora občinska skupščina odločati o stvareh, kar 
je v bistvu že odločil izvršni svet. Z republiškimi predpisi je namreč v celoti 
določeno, komu mora občinska skupščina oddati gozdove v gospodarjenje, hkrati 
pa tudi, da mora o tem sprejeti sklep sama. Zdi se mi, da je bila občinska 
skupščina z republiškimi predpisi postavljena že pred dejstvo, da nima kaj 
odločati. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ali predstavnik izvršnega sveta lahko 
takoj odgovori na to vprašanje? (Nekdo iz klopi: Vprašanje ni bilo postavljeno.) 
Kako da ne? Vprašanje je, kot sem ga jaz razumel, kako se rešuje vprašanje 
dodelitve gozdno-gospodarskih površin v trebanjski občini, ali spadajo pod GG 
Novo mesto ali Brežice. Predlagam, da izvršni svet na to vprašanje odgovori 
na naslednji seji. Se kakšno vprašanje? Besedo ima poslanec inž. Anton Kovič. 

Inž. Anton Kovič: Tovariši in tovarišice poslanci! Čeprav se po> pro- 
gramu predvideva obravnava položaja elektrogospodarstva v Sloveniji, kakor 
tudi energetske bilance v Sloveniji, želim postaviti nekatera vprašanja že na 
današnji seji. 

Izhajajoč iz dveh predpostavk, da mora biti cena električne energije za 
naše gospodarstvo čim nižja, da se skozi ceno električne energije, ki je osnovni 
element proizvodne cene zagotovi tudi nizka cena proizvodov, in da je treba z 
investicijskimi sredstvi varčevati in z njimi doseči optimalne rezultate, je treba 
postaviti naslednja vprašanja: 

Znano- je, da je v Jugoslaviji trenutno v gradnji za 4714 MW novih elektro- 
energetskih kapacitet, kar je za nad 1000 MW več kakor znašajo zmogljivosti 
vseh obstoječih elektrarn. Od tega je v izgradnji 11 termoelektrarn s skupno 
močjo 2117 MW. Podatki so povzeti po »Ekonomski politiki« številka 850 z dne 
2. septembra letos. 

S tem v zvezi zastavljam vprašanje: Ali je opravičena postavitev velikega 
agregata 275 MW v Šoštanju do- leta 1970, čeprav izkazuje elektroenergetska 
bilanca v Jugoslaviji v letih od 1970 do- 1973 velike presežke električne energije, 
ki bi jih bilo mogoče koristno uporabiti v Sloveniji? 

Drugo vprašanje: Ali je ekonomsko utemeljena investicija v Šoštanju, in 
ali je zagotovljen fconsum električne energije iz te elektrarne v prvih letih po 
izgradnji, ko nastopajo v Socialistični republiki Sloveniji presežki električne 
energije nad 1 milijarde kW ur. 

Tretje vprašanje: ali je investicija za termoelektrarno Šoštanj III s kapa- 
citeto 275 MW dovolj analizirana in ali niso možne druge cenejše rešitve? 

In četrto vprašanje: ali bo cena električne energije iz termoelektrarne 
Šoštanj III sedaj in v bodočih letih ustrezala našemu gospodarstvu in bo kon- 
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kurenčna ostalim energijam, če je že danes cena premoga na kW uro, ki ga 
uporablja ta termoelektrarna, 17 ND za milijon kilo kalorij. 

K rprvemu vprašanju: Elaborat »prva projekcija elektroenergetskog bilansa 
i problemi elektroenergetskega sistema Jugoslavije u periodu od 1969 do 1975. 
godine, Jugel Beograd, maj 1967« ugotavlja, da se pojavljajo od 1969. do 1973. 
leta veliki presežki električne energije, ki bodo vplivali na izkoriščenost termo- 
elektrarn in s tem v zvezi na položaj premogovnikov. Računano s hidrološkim 
poprečjem preteklih 30 let bedo jugoslovanske termoelektrarne skupaj z 275 MW 
elektrarno Šoštanj v letih od 1970 do 1973 izkoriščene samo z 2300 do 4140 ob- 
ratnimi urami. Normalni izkoristek bi moral biti 6000 do 7000 obratnih ur letno. 
Podatki opozarjajo, da je treba že danes pričeti s temeljitim proučevanjem 
kompleksne energetsko-ekonomske problematike termoelektrarn in premogov- 
nikov s stališča oscilacije proizvodnje premoga in termo energije v smislu iskanja 
rešitev za racionalno izrabo> zgrajenih kapacitet. Težko si je namreč zamisliti, 
da bi veliki premogovniki brez težkih ekonomskih posledic mogli prenesti tako 
neenakomerno proizvodnjo. Na vidiku je velika kriza v republiki Bosni in 
Hercegovini, kako plasirati presežke električne energije. 2e v letu 1968 bo 
imela namreč Bosna in Hercegovina 2,4 milijarde kW ur električne energije 
več, kot jo bo lahko porabila. V letu 1969 pa bo ta presežek še za milijardo 
večji in bo dosegel 3,4 milijarde kW ur. Tam računajo, da se bodo ti presežki 
lahko usmerili v Hrvatsko in Slovenijo. Prve ponudbe kažejo, da bi električna 
energija prenesena v Slovenijo imela isto ceno kot iz nove termoelektrarne 
Šoštanj III. 

K drugemu vprašanju. Najnovejši podatki iz elektroenergetske bilance Slo- 
venije za leto 1968 se že razlikujejo od podatkov iz bilance, ki je bila izdelana 
v letu 1964 in ki je bila osnova za odločitev glede izgradnje termoelektrarne 
Šoštanj III za 200 MW 'do leta 1970. Ugotovljeno' je namreč, da porast porabe 
električne energije ne sledi predvidenemu planu in da se je primanjkljaj, ki je 
bil prikazan v energetski bilanci iz leta 1964 za leto 1970 spremenil v presežek 
električne termoenergije nad 1 milijardo kW ur, ki ga ne bo mogoče v tem 
letu plasirati. Ta presežek bo povzročil, da bodo do leta 1973 slovenske termo- 
elektrarne slabo izkoriščene. Do danes tudi še niso sklenjeni dogovori in pogodbe 
o plasmaju presežkov termoenergije. Ali niso zaradi tega vse dolgoročne pogodbe 
med termoelektrarnami in rudniki problematične? 

K tretjemu vprašanju: Iz vzrokov navedenih v prejšnjih dveh točkah je 
jasno, da je možno investicije za termoelektrarno^ Šoštanj III zaradi nastopajo- 
čih presežkov električne energije odložiti za dve do tri leta. Možno bi bilo 
zaradi tega tudi znižati instalacije elektrarne na 200 ali celo 125 MW, z mož- 
nostjo, da se kasneje instalirane moči povečajo. 

Veliki agregat 275 MW ni torej iz energetskih potreb do leta 1973 in tudi 
ne iz obratovalnih ozirov povsem utemeljen. Prednost večjega agregata glede na 
boljši izkoristek izpodbijajo tudi nekateri strokovnjaki zaradi obratovanja z 
nižjimi obratnimi urami in zaradi defektov. Znižanje instalacije na 200 MW 
prinese prihranek približno 10 milijard starih dinarjev, na 125 MW pa okoli 
15 milijard starih dinarjev od investicijske vsote 42 milijard starih dinarjev. 

Ce ne bi bilo vezano' vprašanje premogovnika Velenje z izgradnjo termo- 
elektrarne, bi iskali verjetno možnosti izgradnje drugih virov iste moči, ki bi 
morali biti cenejši. Ker je uporaba tekočih goriv stalno v porastu in se pričetek 
termoelektrarne Šoštanj lahko' premakne v leto 1972 oziroma 1973, bi bito treba 
presoiditi, če ne bi bilo iz investicijskega stališča racionalneje počakati in 
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zgraditi termoelektrarno na drugo gorivo, kot na premog, ki ni perspektiven, 
pri tem pa mislim tudi na uporabo nuklearnega goriva. 

K četrtemu vprašanju: Visoki stroški premoga ustvarjajo del stroškov 
termoelektrarne, ki jih je treba vedno bolj zniževati zaradi nastopajoče kon- 
kurence nuklearnega, plinskega in tekočega goriva. Cena premoga za termo- 
elektrarne se pri nas giblje med 17 in 22 N din za milijon kilo kalorij, dočim 
bi za to ceno električne energije bila ekonomska cena premoga največ 11 N di- 
narjev, kot to kažejo podatki »ekonomske politike« z dne 16. septembra 1966 
v članku »Putevi elektroprivrede«. Niti dnevni kopi za sedaj ne morejo izpol- 
niti tega pogoja. Sele s povečano porabo premoga v termoelektrarnah se priča- 
kuje, da bo ta cena dosežena v 1—2 letih v premogovnih bazenih Kolubara 
in Kosovo. Kako je torej z jamskim kopom v Velenju? Prosil bi za pismeni 
odgovor. 

Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima tovariš Franc Lamut. 

Franc Lamut: Moje vprašanje se nanaša na izvajanje zakona o 
veterinarski inšpekciji. 

Skupščina občine Ljuibljana-Center me je na svoji seji 28. septembra tega 
leta kot poslanca gospodarskega zbora zaprosila, da sprožim vprašanje glede 
izvajanja zakona o veterinarski inšpekciji predvsem po republiškem sekre- 
tariatu za gospodarstvo in ali lahko opravlja naloge veterinarske inšpekcije 
veterinarska postaja Posavje-Li ubijana kot zavod, glede na določbe zakona 
o veterinarski službi v Socialistični republiki Sloveniji. Ta zakon je bil spre- 
menjen in dopolnjen v Uradnem listu Socialistične republike Slovenije št. 6/59 
in 10/65. 

Prečiščeno besedilo 5. člena se glasi: »V Socialistični republiki Sloveniji 
opravljajo veterinarsko inšpekcijo in 'druge upravne zadeve s področja vete- 
rinarstva občinski veterinarski inšpektorati in pa republiški veterinarski in- 
špektorat.« V ostalih členih, jaz jih ne bi ponavljal, je dikcija zakona jasna. 

Kljub navedenim določbam zakona o veterinarski službi v Socialistični 
republiki Sloveniji opravljajo na območju vseh petih ljubljanskih občin naloge 
veterinarske inšpekcije zavedi, ne pa uprave inšpekcijskih služb, kot to pred- 
videva navedeni zakon. T,ako stanje in neizpolnjevanje tega zakona zavira delo 
na enotni organizaciji upravnih in drugih inšpekcijskih služb v mestu Ljubljani. 

Veterinarska postaja Posavje je pismeno z dopisom 22. maja tega leta 
odklonila vsako> sodelovanje pri izdelavi sistemizacije veterinarske inšpekcije. 
Zveza društev veterinarjev in veterinarskih tehnikov Slovenije ter skupnost 
veterinarskih zavodov Slovenije so dne 23. 5. 1967 naslovili na vse predsednike 
ljubljanskih občin pismo, v katerem se protivijo reorganizaciji veterinarske 
inšpekcije v smislu zakonitih predpisov. V tem pismu se sklicujejo na ekspoze 
republiškega sekretarja za gospodarstvo, ki naj bi pred republiško skupščino pri 
sprejemanju zakona poudaril, da ni namen zakona spreminjati dosedanjo orga- 
nizacijo dela, oziroma odvzemati določena inšpekcijska opravila veterinarskim 
postajam. To njegovo stališče pa so razlagah in zagovarjali na področnih sestan- 
kih s predstavniki občin in veterinarskih postaj tudi sekretarjevi najožji 
sodelavci. 

Glede na to, da je prdblem organizacije veterinarske inšpekcije povzročil 
precej razprav in tudi težav v sami organizaciji upravnih služb mesta Ljub- 
ljane, sprašujem, ah je glede na določbe zakona potrebno organizirati veteri- 
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narsko inšpekcijo v smislu zakonitih predpisov, ali sprejema zakone naša 
skupščina samo zaradi formalno-pravne ureditve in jih torej ni potrebno iz- 
polnjevati ter končno, kdo odgovarja za kršitev zakonov? 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da, bomo tudi to vprašanje ob- 
ravnavali na prihodnji seji. Besedo ima Rado Sorli. 

Rado Sorli: Temeljni zakon o gradnji investicijskih objektov, ki ga 
je sprejela zvezna skupščina v lanskem letu, objavljen je bil v Uradnem listu 
SRS, št. 52/66, predvideva v 43. in 52. členu, da lahko republika s svojim 
predpisom določi strokovno izobrazbo in prakso projektantov in vodij del za 
posebno zahtevne objekte. Sedaj je v praksi tako, da strokovno izobrazbo in 
prakso, projektante in odgovorne vodje del določajo delovne organizacije, s 
svojimi pravilniki. Ti projektanti in odgovorni vodje del polagajo izpite pred 
komisijami v gospodarskih organizacijah. 

Na podlagi tega postavljam naslednja vprašanja: ali bodo izdani ustrezni 
republiški predpisi, in če bodo, za kdaj se to predvideva? Prosim za pismeni 
odgovor. 

Predsednik Miran Goslar: Tudi to vprašanje je naslovljeno izvršne- 
mu svetu. Pri tem pa vas moram spomniti, da imate kot poslanci vse možnosti, 
da bodisi v odborih, ali pa sami sprožite določeno zakonodajno iniciativo, to 
se pravi, da pripravite predloge ustreznih predpisov. Ni torej nujno, da je 
vedno izvršni svet predlagatelj predpisov. Ce obstoja pooblastilo v zveznem 
zakonu, lahko tudi 2 lastno dejavnostjo predlagate takšne predpise. Toda ne glede 
na to bomo to vprašanje poslali izvršnemu svetu. Vendar pa vas na to možnost 
še posebej opozarjam. 

Je še kakšno vprašanje? (Ne javi se nihče.) Če ni, potem lahko to točko 
dnevnega reda zaključim, s tem da bomo na prihodnji seji poslušali odgovore 
na zastavljena vprašanja. 

Pred prehodom na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
gospodarskih gibanj v letu 1967, predlagam, da bi ekspoze k tej točki poslušali 
na skupni seji obeh zborov, to je republiškega in našega zbora. 

Dokler republiški zbor seje ne bo končal, lahko izkoristimo vmesni čas 
za poročilo tovariša Lamuta, ki smo ga na prejšnji seji izvolili kot našega 
predstavnika v iniciativni odbor kluba poslancev, da poroča o dosedanjem delu 
tega iniciativnega odbora in o predlogih, ki jih ima. Se s tem strinjate, čeprav 
to ni sestavni del dnevnega reda seje našega zbora? (Da.) Poslanec Franc Lamut 
prebere nato poročilo iniciativnega odbora kluba poslancev. 

Prehajamo sedaj na 4. točko dnevnega reda, to ie na obravnavo 
gospodarskih gibanj v letu 1967. 

Kot sem že prej rekel, predlagam, da ekspoze k tej točki poslušamo na 
skupni seji z republiškim zborom, potem bomo pa ločeno razpravljali. 

Postopek bo torej tak, da gremo zdaj na skupno sejo, ki bo v veliki dvorani. 
Začetek skupne seje bo javljen s pozivnim znakom. Po končanem ekspozeju 
bo ločena razprava v obeh zborih. Prosim tovariše, ki žele razpravljati, da že 
sedaj oddajo prijavnice za razpravo. Po končani razpravi bomo ponovno na 
skupni seji razpravljali in sklepali o skupnih zaključkih. Ali se strinjate s 
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takim načinom dela? Iniciativo za tak način so dali poslanci, ki so želeli, da 
bi razprava bila ločena in to zaradi večje ekspeditivnosti in zaradi tega, da ne 
zadržujemo pri delu drug drugega. (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da se strinjate z mojim predlogom in prosim, da tisti, ki so se 
odločili, da bodo razpravljali, takoj oddajo prijavnice. Hvala lepa! 

(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala skupaj z republiškim 
zborom ob 10.15. Ločena seja gospodarskega zbora pa se je nadaljevala 
ob 11.50.) 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo o gibanju gospo- 
darstva v letu 1967. 

Predmet razprave so tudi eventualne vaše pripombe in amandmaji k 
predlogu ugotovitev, ki jih je prebiral tovariš Puhar. Prosim, da svojo raz- 
pravo usmerite tudi na ta del. Poleg tega obveščam poslance, da so bili na 
sejo zbora vabljeni tudi predstavniki gospodarske zbornice, zavoda za plan, 
ekonomske fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja. 

Predstavniki teh institucij so prav tako vabljeni k razpravi. 
Do sedaj se je prijavilo nekaj diskutantov in prosim, da se ostali, ki še 

želite razpravljati, čimprej prijavite s pismeno prijavnico. Besedo ima tovariš 
Anton Ladava, 

Anton Ladava: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko ocenjujemo gibanja v gospodarstvu in ugotavljamo rezultate, ki smo jih 
dosegli ah pa pomanjkljivosti, ki nas spremljajo pri našem delu, moramo vse 
te momente globlje analizirati. Ce spo*znamo vzroke, lahko bolj konkretno 
opredelimo' naloge, ki so pred nami, da odpravimo vsaj tiste težave, ki jih na 
sedanji stopnji družbenoekonomskega razvoja lahko odpravimo ali pa da bolj 
konkretno opozorimo na dogajanja in naloge, ki se jih moramo lotiti. 

Menim, da je prav, da so tudi priporočila bolj konkretna. Gotovo je, da 
nam je gradivo-, ki smo ga prejeli in o- katerem v teh dneh intenzivno razr- 
pravljamo, pokazalo globalno sliko* stanja našega gospodarstva. Vsi rezultati 
niso slabi, pa vsa tudi niso- dobri. Vendar, ko dajemo^ posamezne predloge, ne 
smemo zanikati in prezreti tistih pozitivnih rezultatov v gibanju gospodarstva, 
ki jih nakazuje analiza. Gre za to, če izrazimo svoje nezadovoljstvo nad premalo 
konkretiziranimi pojavi, da sprejmemo to kot skrb v spoznavanju izvorov 
problemov. Ugotoviti moramo, ali je metoda sedanjega prikazovanja gospodar- 
skih gibanj v skladu s potrebami sedanjega časa, z nalogami in pričakovanji 
ljudi kaj bo naš zbor rekel in povedal o gospodarskih gibanjih, in ali bomo 
sprejeli to kot izvršeno dejstvo, ali pa bomo poiskali vzroke in predlagali take 
ukrepe, ki bodo koristni in ogledalo našega dela in naporov pri reševanju te 
problematike. 

V svoji razpravi bom skušal opozoriti na tri probleme, in sicer: na vprašanje 
zalog, na vprašanje delitve družbenega proizvoda in na problematiko turizma. 

Prikaz procentualnega gibanja zalog nam pove, da se zaloge v našem 
gospodarstvu kopičijo. Ta procentualna gibanja, ne da bi jih podrobno analiziral, 
so problem, ki spremlja rast našega gospodarstva. 

Kopičenje zalog spremlja vrsta problemov, ki so odvisni od razmer v 
delovni organizaciji in od ekonomskih ukrepov, ki jih sprejemamo. Zato ne 
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smemo biti enostranski pri ocenjevanju, tega vprašanja, ampak je prav, da poleg 
prooentualnega prikaza izdelamo bolj podirobne analize, da pridemo do realnih 
pokazateljev. 

Obstoja problem likvidnosti delovnih organizacij, ni vprašanje, kako' v 
vrednostni obliki prikazujemo zaloge, to se pravi, kakšen dohodek bo gospo- 
darstvo realiziralo ob upoštevanju, dodatnih stroškov, ki nastajajo s kopičenjem 
zalog. Predvsem moramo ugotoviti, kje in kakšne so zaloge ter poiskati vzroke 
nastajanja zalog. Ali nosijo za prekomerne zaloge krivdo proizvajalci, ki ne 
znajo prisluhniti potrebam in željam trga, ali je vzrok premajhna zaščita ne- 
katerih vrst naših proizvodov, to je v carinski politiki, ali se pojavljajo zaloge 
tudi tistih proizvodov, s katerimi lahko enakopravno trgujemo, ali je to vpra- 
šanje kvalitete naših proizvodov itd. Torej, če ho'čemo sprejeti dobre predloge 
in obdelati problem celovito', potem (moramo vedeti, kaj lahko napravijo 
delovne organizacije in kje je potrebno spremeniti ekonomske instrumente. 

Vsi ugotavljamo, da so težave s prodajo blaga na domačem trgu. Zaloge 
blaga ostajajo v tovarnah in deloma v trgovini. Po podatkih gospodarske 
zbornice znašajo zaloge do konca junija 860 milijard starih din. V industriji so 
se letos povečale zaloge za 36 milijard in znašajo že 500 milijard starih dinar- 
jev. Res je, da obstojajo problemi kreditiranja obratnih sredstev in investicijske 
opreme, nizkih obratnih sredstev v trgovini neizdelane carinske politike, vendar 
se zastavlja vprašanje ali so to edini vzroki za kopičenje zalog in ali ne gre 
iskati vzrokov tudi v slabem izboru proizvodov in njihovi kvaliteti. 

Čeprav analiza ne more zajeti podrobno vseh problemov, pa !bi morah 
vseeno analizirati bistvene elemente, ki vplivajo na kopičenje zalog in nakazati 
težave, v katerih se bo znašlo naše gospodarstvo, če se bo ta trend nadaljeval. 

Delovne organizacije iz leta v leto povečujejo obratna sredstva, nekatere 
več, druge manj. Proizvodnja se ne dviga v takih odstotkih kot v prejšnjih letih, 
kreditne pogoje smo zaostrili. Vprašanje je, ali so vsi ti ukrepi res taki, da 
boljših nismo mogli sprejeti. V programu dela našega zbora imamo proučevanje 
kreditne politike in smatram, da je prav, da proučimo, do katere meje je ta 
politika še v interesu normalnega gibanja gospodarskih procesov. Če so ti 
ukrepi dobro proučeni in v celotnem interesu našega gospodarstva, potem je 
vprašanje, kaj proizvajamo in kakšne zaloge naj ima naše gospodarstvo, če so 
vse te številke zaskrbljujoče. 

Prav je, da nismo preveč optimistični v napovedih o (gibanju našega go- 
spodarstva. Bolj kot kdajkoli se morajo vse strokovne službe poglobiti v ele- 
mente, ki vplivajo na modernizacijo in rast našega gospodarstva. Ne smemo 
biti zadovoljni z ugotovitvijo, da reforma deluje, kajti novih ekonomskih od- 
nosov ne uveljavljamo zato, da bo< reforma 'delovala, temveč, da bomo gospo- 
darili kot dobri gospodarji in da tam, kjer tega še nismo dosegli, vložimo vse 
napore, 'da pereče gospodarsko stanje saniramo. Naša naloga ne sme biti le 
čakati na rezultate, ki se ugotavljajo v primerjalnih obdobjih, temveč moramo 
videti tok dogajanja in sproti ugotavljati, ali je smer, ki jo je neka panoga, 
ali delovna organizacija sprejela, pravilna ah ne. To pa pomeni mnogo bolj 
konkretno ugotavljati vzroke. S teh vidikov ocenjujem tudi gradivo, ki smo ga 
prejeli, kot pomanjkljivo. 

Mi moramo preiti iz starih okvirov procentualnega prikazovanja pojavov 
in pričeti bolj problemsko obdelovati dogajanja, ker bomo le na ta način lahko 
hitreje poiskali pravilne rešitve. Na osnovi tako ocenjenih problemov pa se 
zastavlja še eno vprašanje: ali so zaloge v našem gospodarstvu v celoti negativen 
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pojav in kakšne zaloge naj ima naše gospodarstvo, da bodo delovni procesi 
nemoteno potekali? Mar je bilo pozitivno, ko so delovne organizacije čakale 
na reprodukcijske materiale? Torej ne moremo v vsakem primeru, zaloge vred- 
notiti kot negativen pojav; gre pa za vprašanje, zakaj niso te zaloge v trgovini. 

Nevzdržno bi bilo stanje, da nimamo* na zalogi določenih vrst proizvodov 
in da nastajajo v delovnem procesu zastoji zaradi nepravočasne dobave surovin 
in da ponudba ne more slediti povpraševanju. Prav zaradi vseh teh medsebojno 
prepletenih pojavov, pozitivnih in negativnih, je potrebno problem bolj po- 
drobno proučiti; vpliv kreditne politike na kopičenje zalog, kje so te zaloge 
in kakšne so, vpliv carinske politike na kopičenje zalog, kakšne naj bodo zaloge 
v našem gospodarstvu, da ne bodo več predstavljale problema nadaljnjega raz- 
voja itd. 

'Za nami sta dve leti izvajanja gospodarske reforme. Mnogo problemov in 
težav, ki so vzklili v teim času, ne moremo pripisovati gospodarski reformi, ker 
so nam zaostreni pogoji gospodarjenja odkrili slabosti, o katerih smo se bolj 
pogovarjali, kot pa jih konkretno reševali. Naš nadaljnji razvoj je v marsičem 
odvisen prav od tega, ali smo sposobni spoznati obseg in težavnost vseh proble- 
mov, in ali jih bomo znali razreševati in nanje pravočasno in pravilno reagirati. 
Pred nami so naloge, da usmerimo proučevanje na zakonitosti našega gospodar- 
skega in družbenega razvoja in na uveljavljanje takšnih ukrepov, ki bodo pod- 
jetju in komuni in širši drlužbeni skupnosti zagotovili dinamičen in skladen 
razvoj. Očitno je, da je razvoj odvisen predvsem od tega, ali družba zna in hoče 
svoja naravna bogastva, s katerimi razpolaga, proizvajalna sredstva, ki jih upo- 
rablja, ter znanje in izkušnje izkoristiti za proizvodnjo kvalitetnih dobrin na 
ekonomičen in rentabilen način. 

Drug problem, o katerem mislim govoriti, je delitev družbenega proizvoda. 
Podatki nam kažejo, da so osebni dohodki narasli hitreje kot produktivnost 
dela. Gibanje osebnih dohodkov moramo uskladiti z gibanjem produktivnosti. 
Razmerja, ki naj jih analize prikazujejo, nam na kratko povedo, da v našem 
gospodarstvu ne nagrajujemo po vloženem delu in da se merila prilagajajo 
trenutni situaciji. Na osnovi tega je razumljivo, da se manjšajo sredstva za 
razširjeno reprodukcijo v našem gospodarstvu. 

Čeprav obstoja problem delitve osebnih dohodkov po vloženem delu, pa 
moramo biti doslednejši, ko ocenjujemo vzroke manjših vlaganj v razširjeno 
reprodukcijo. Upoštevati moramo namreč vse elemente, ki vplivajo na formi- 
ranje delitve ostanka dohodka. Ko smo sprejemali nove ekonomske ukrepe, 
smo osvojili načelo, da se bo delež gospodarstva v delitvi družbenega proizvoda 
večal. S tem simo skrb za razširjeno reprodukcijo prenesli na gospodarstvo 
in mu naložili, da z raznimi oblikami združevanja sredstev — v mislih imam tudi 
funkcijo bank — v bodoče samo* vodi razširjeno reprodukcijo. Perspektivno 
smo nakazali pot decentralizacije sredstev in v preteklem letu to politiko tudi 
že izvajali. Iz podatkov o strukturi delitve družbenega proizvoda pa vidimo, 
da se manjšajo sredstva gospodarskih organizacij in veča delež federacije. Tako 
ima gospodarstvo manjša sredstva za 2,9% v strukturi delitve družbenega 
proizvoda, za osebne dohodke pa so se v strukturi povečala sredstva le za 0,4%. 
To pomeni, da niso bila vsa sredstva, kolikor jih je bilo manj vloženih v sklade, 
porabljena za osebne dohodke, pa tudi če upoštevamo amortizacijo, ampak so 
vzroki tudi drugje. Delež federacije se je povečal v strukturi delitve družbe- 
nega proizvoda za 2,7 %. Ce k temu dodamo še ostale stroške za banke, DOZ 
in prispevke skupaj za 1,1 %, dobimo skupno vsoto 3,8 %, kar je znaten premik 
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navzgor in oddaljevanje cd principov, ki smo jih sprejeli ob reformi. K temu 
je treba še dodati naraščanje materialnih stroškov, ki vedno ne naraščajo po 
krivdi posamezne delovne organizacije. Ne zanikam problema delitve osebnih 
dohodkov. Toda ko ocenjujemo gibanja razširjene reprodukcije, moramo v ce- 
lotnem kompleksu oceniti ta gibanja in ugotoviti ali še veljajo principi, da se 
bo delež federacije v strukturi manjšal in večal delež gospodarstva. 

Problem je seveda tudi v tem, da prenašamo na družbeno-politične skup- 
nosti vedno večje pristojnosti, manjšamo pa njihov delež v strukturi delitve 
družbenega proizvoda., ki ga veča federacija. Na osnovi vseh teh strukturalnih 
premikov v delitvi moramo ugotoviti vzroke, zakaj se je v gospodarstvu zmanj- 
šal delež za sklade za 2,9%. V našem gospodarstvu se torej ponovno pojavlja 
problem delitve družbenega proizvoda, poleg vprašanja nagrajevanja po vlože- 
nem delu. V okviru vseh teh problemov postaja problem razširjene reprodukcije 
našega gospodarstva vse večji. Nisem proti temu, da v okviru možnosti, ki jih 
imamo na sedanji stopnji družbenoekonomskega razvoja, razvijamo splošno inve- 
sticijsko potrošnjo. Toda globalna analiza strukturalnih sprememb v delitvi 
družbenega proizvoda nam bo pokazala, da bo gospodarski potencial zaostajal za 
nalogami, ki jih ima, če se res hoče vključiti v mednarodno delitev dela. Poleg 
nekaterih ekonomskih ukrepov s področja carinske in kreditne politike je mo- 
dernizacija našega gospodarstva ena od o|snovnih nalog. Pri tem, pa ne gre za to, da 
bi ponovno spodbujali pretirana investicijska vlaganja, zlasti ne v ekstenzivno 
gospodarjenje in to vse prek akumulativnih možnosti našega gospodarstva. 
Gre za to, da del bremen in težav pri naporih za vključitev v mednarodno 
delitev dela prevzamejo tudi drugi činitelji. Čeprav ostane odprto vprašanje, 
ali bi ob spremenjeni strukturi delitve družbenega proizvoda povečali osebne 
dohodke, ki gredo že sedaj prek produktivnosti, pa tmora biti osnovna misel 
in politika, da se mora naše gospodarstvo modernizirati. 

Tretji problem, o katerem mislim reči nekaj misli, je naslednji. Mi smo 
v letošnjem letu mnogo razpravljali o mednarodnem letu turizma. Izdelali smo 
vrsto priporočil in v zvezi s tem podvzeli tudi nekatere ukrepe. Ko obravna- 
vamo problem turizma in njegov pomen za naše gospodarstvo, moramo izhajati 
iz dejstva, da se turizem danes javlja v obliki množičnih in periodičnih migracij 
prebivalstva. Ta pojav je zaradi svojega obsega, značaja, funkcij in tendenc 
eden najbolj tipičnih obeležij civiliziranega prebivalstva v svetu in je med 
drugim tudi merilo 'družbenoekonomskega napredka posameznih držav. Osnovno 
gibalo množičnega turizma, ki zajema iz leta v leto vedno večje dimenzije, je 
fiziološka in duhovna potreba najširših plasti prebivalstva po oddihu v prirodi 
izven svojega kraja, kot nujen cdraz življenja v močno urbaniziranih naseljih. 
Za turizem je značilna potrošnja vseh vrst blaga in uslug. On opravlja svojo 
ekonomsko funkcijo zlasti na ta način, <da odkriva in gospodarsko aktivira 
neizkoriščena in po svoji kvaliteti ekonomsko indiferentna bogastva, kot so na 
primer prirodne lepote, klima, mineralne vode in podobno. Turizem tudi akti- 
vira direktno in indirektno veliko število gospodarskih vej in dejavnosti, 
pospešuje povpraševanje, čemur mora slediti povečana ponudba, spodbuja go- 
spodarstvo k proizvodnji novih proizvodov, k širšemu asortimentu glede na 
specifične potrebe turistov kot potrošnikov in ustvarja pogoje za komercializa- 
cijo proizvodnih uslug različnih lokalnih dejavnosti. Ob vsem tem pa ima tu- 
rizem svojo ekonomsko funkcijo tuidi v izvozu in v plačilni bilanci. Ravno skozi 
devizni dohodek inozemskega turizma v plačilni bilanci se ocenjujejo: ekonomski 
rezultati turističnega prometa. Inozemski turistični promet, s katerim je pove- 
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zan priliv kupne moči iz drugih držav, direktno vpliva na povečanje nacional- 
nega dohodka; inozemski turizem je torej posebne vrste izvoz, devizni dohodki 
inozemskega turizma pa imajo znatne prednosti v odnosu na ostale izvore 
deviznih dohodkov. 

Potrošnja inozemskega turista ima značaj neposrednega nevidnega izvoza, 
ki sestoji pretežno iz neblagovnih uslug, ki se sicer ne dajo izvažati. Pri 
izvoziu blaga prek inozemskega turizma je, obraten proces kakor pri rednem 
izvozu, kjer pride potrošnik saim po blago in ga takoj potroši. Inozemski tu- 
rizem formira zelo ugodne pogoje za gospodarsko manj razvite dežele, ki imajo 
prirodne in materialne osnove, da na ta način razvijejo zunanjo trgovino z 
visoko razvitimi državami in izkazujejo ravnotežje v plačilni bilanci s pomočjo 
deviznega priliva iz teh držav. 

Ce izhajamo iz teh funkcij, ki jih ima turizem, potem moramo ugotoviti, 
da ostajamo preveč ravnodušni do skupnih nalog vseh organizacij, ki imajo 
direkten in indirekten vpliv na razvoj turizma pri nas. Vse preveč ostajamo 
pri eni, kvečjemu pri dveh panogah, ki jih dolžimo za neuspehe, ki nas sprem- 
ljajo pri razvoju turizma. Na osnovi tega lahko zaključimo, da nam poleg 
ostalega manjka mnogo posluha za skupno reševanje turističnega razvoja in da 
ostaja večina primerov samo pri željah, ki so močno disharmonirane. 

Ob pogojih, ki jih imamo za razvoj te panoge, moramo bolj intenzivno 
spodbujati zanimanje zanjo in za uresničitev sprejetega programa. Skoda se 
nam zdi stroškov za propagando, kaj pa šele za skupna vlaganja v turistični 
razvoj, kjer bi se najhitreje vključili v mednarodno delitev dela. Vse preveč 
zahtevamo, da bi se problemi normativno urejevali, namesto, da bi to nado- 
mestili z dobro poslovnostjo-. 

Na osnovi povedanega ugotavljam, da naj bodo analize o določenih pro- 
blemih bolj poglobljene, da bomo znali poiskati prave vzroke nastajajočih 
problemov in da bomo usmerili našo pozornost tja, kjer lahko pričakujemo 
ugodne učinke, da se morajo merodajni organi boriti pri federaciji, kot je že 
v sklepih navedeno, da je treba razvijati v delitvi družbenega proizvoda take 
odnose, kot smo jih začrtah ob gospodarski reformi, da se prek skupščinskih 
teles, zbornice in ostalih družbenih organov bolj učinkovito zavzemamo za 
večjo poslovnost v turistični dejavnosti. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Franc Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opozoriti želim na nekatere probleme, na katere nas opozarja analiza o gibanju 
gospodarstva in predlog ugotovitev, ki je pred nami. 

Po moji oceni je pomanjkljivost analize dosedanjih gospodarskih gibanj 
predvsem v tem, da ne daje predlogov za posamezne rešitve in ne nakazuje 
tistih strokovnih organov oziroma skupščinskih teles, ki naj vodijo prvenstveno 
skrb za to. 

Ugotovitve so po mojem mnenju zelo skrbno sestavljene, saj nakazujejo 
tista bistvena vprašanja, ki stoje pred nami in o katerih bomo tudi razpravljali. 
Toda tudi pri teh ugotovitvah manjka rokovnik za izvršitev posameznih nalog 
in niso določeni nosilci, ki naj odgovarjajo za posamezne naloge. Mi sicer v 
sklepu pravimo, da naj ga uresničijo Skupščina SR Slovenije, izvršni svet in 
republiški upravni organi v sodelovanju z drugimi organi; lahko zadovoljuje 
In je v redu, menim pa, da je potrebno, da v najkrajšem času dobita naš zlbor in 
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tudi republiški zbor strokovni pregled konkretnih zadolžitev posameznih 
upravnih organov, skupščinskih odborov, posameznih odborov izvršnega sveta 
in drugih strokovnih služb. Ce takega pregleda ne bo, izgleda, da smo si vse 
to delo in naloge naložili sami sebi, ali pa, da nalog, ki naj bi bi'le v najkrajšem 
času izpolnjene, ne znamo razporediti. V bistvu pa so predložene ugotovitve 
dejansko odraz hotenj in problemov, s katerimi se gospodarstvo že dolgo časa 
srečuje. 

Ustaviti se želim pri nekaterih vprašanjih, ki jih tudi ugotovitve nakazu- 
jejo. Glede modernizacije gospodarstva smo v ugotovitvah na tretji strani 
ugotovili, da je treba za hitrejši pristop k modernizaciji gospodarstva v repu- 
bliki pospešiti proučevanje razvoja gospodarskih panog, podvzemati ukrepe 
za večje poslovno sodelovanje, pospeševati vzdrževanje proizvodnih sredstev 
in tako naprej. 

Te osnovne naloge bo moral razčlenjevati tudi program razvoja Socialistič- 
ne republike Slovenije, ki naj določi načela in normative, da bodo posamezne 
veje in panoge gospodarstva dobile ustrezno mesto v nacionalni ekonomiki, 
tako da bo možna družbena odločitev glede razvoja posameznih dejavnosti. Brez 
teh osnovnih kazalcev, ki bi jih moral dati program razvoja, si ne morem 
zamišljati uresničitev izvajanja te naloge, ki je nakazana v ugotovitvah. Po- 
dobno je z nalogami, ko v ugotovitvah pravimo, da se je treba zavzemati pri 
zveznih organih pri delitvi družbenega proizvoda za zmanjšanje dela,, ki pri- 
pada federaciji; dalje o raznih ukrepih stimulacije za modernizacijo proizvod- 
nje itd. Mislim, da so to zelo spodbudne ugotovitve, toda ponovno poudarjam, 
da je treba te naloge časovno razdeliti, ker vsega takoj ne moremo rešiti. 
Menim, da moramo predvsem reševati tista vprašanja, ki so pereča in nujna. 
Vrstni red pa moramo skupno ugotoviti. V gospodarstvu pričakujemo, da se 
bodo nekatera cd teh vprašanj hitro in eksaktno rešila. Po' mojem mnenju ni 
več interesantna razprava, ali smo za reformo ali nismo, ampak smo dolžni 
nakazati vsaj načelne rešitve za ekonomično in rentabilno gospodarjenje v po- 
sameznih gospodarskih panogah. Res je, da so te rešitve v veliki meri odvisne 
od samih delovnih organizacij, res pa je tudi, da je še vrsta nerešenih sistem- 
skih vprašanj v naši zakonodaji, ki onemogočajo, ali pa vsaj zavirajo hitrejši 
razvoj. Teh neskladnosti in pomanjkljivosti pa delovne organizacije ne mo- 
rejo same reševati. Pred kratkim sem gledal analizo, ki so jo izdelali SDK in 
občina Ljubljana-Center. V tej analizi so prikazani indeksi razdelitve sredstev 
med družbeno skupnostjo in gospodarstvom. Ti indeksi nam kažejo prav 
obratno sliko načela, ki ga mi večkrat ponavljamo in deklariramo, ko zahte- 
vamo, naj gre preporazdelitev nacionalnega dohodka v korist delovnim organi- 
zacijam. Sredstva, ki jih gospodarstvo odreja družbeni skupnosti, so v po- 
rastu na škodo gospodarstva. Indeks porasta znaša v letu 1967 v primerjavi 
z letom 1966 ponekod celo 130 dn 140. Ta problem je torej pereč in je prav, da 
je v ugotovitvah našel svoje mesto. 

Radi bi še opozoril na vprašanja carinske politike, industrijske kooperacije 
in deviznega režima. Tovariši, ki delajo v zunanji trgovini, naj mi ne zame- 
rijo ugotovitve, da smo napravili veliko napako, ko smo politiko izvoza in uvoza 
prepustili izvoznim trgovskim organizacijam samim, namesto, da bi jim pustili 
le tehnično izvedbo teh nalog. V analizah in v dnevnem tisku zasledimo ne- 
šteto primerov — cd železarne Jesenic dalje, — ki nam govore, da smo pri 
naši uvozni politiki šli verjetno predaleč in zanemarili tiste potencialne mož- 
nosti, ki jih ima naša bazična industrija in ki jih mora v večji meri izkoristiti 
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in se vključevati v mednarodno delitev dela. Te možnosti bi morali analizirati 
in izkoristiti ter omogočiti naši industriji, da se vključi v mednarodno' delitev 
bodisi na konvertibilna ali klirinška področja. Politika izvoza in uvoza pa bi 
morala podpirati težnje, zlasti ker se naša podjetja srečujejo na inozemskem 
tržišču z najrazličnejšimi težavami, kot so zaščitne carine v višini tudi do 
35 «/0 prodajne cene itd. 

Naslednji problem, o katerem želim govoriti, je industrijska kooperacija. 
Predpisi, ki urejajo to področje deviznega režima, povzročajo vrsto anomalij, 
Ali smo te predpise izdali morda zato, da ščitimo našo industrijo in Jugoslavijo, 
ali pa zato, ker mislimo, da imamo čarobno palico, s katero bomo inozemskega 
partnerja prisiliti, da bo delal in kupoval samo tisto, kar bomo mi hoteli. Ne- 
mogoča se mi zdi ureditev, da predpisi določajo, do kakšne meje in za katere 
proizvode lahko sklepamo kooperacijske posle z inozemskim partnerjem. Če 
smo se z inozemsko firmo dogovorili za sodelovanje pri steklenici, ne vem 
zakaj ne bi smeli sodelovati tudi pri kozarcu, če imata oba partnerja za takšno 
sodelovanje poslovni interes. Nisem prepričan, da bomo lahko poslovnim kro- 
gom v razvitih državah za vsake' ceno -diktirali naše pogoje, ki so zaradi for- 
malno pravnih razlogov večkrat nerazumljivi in nevzdržni tudi za našega do- 
mačega proizvajalca. 

Menim, da je v ugotovitvah mišljena odprava teh anomalij, kakor tudi 
revizija deviznega režima zlasti v pogledu globalnih deviznih kvot, režima LB 
in LBO itd. Ni logično-, da je ravno industrija, ki dela na industrijskih koope- 
racijah, pri globalni devizni kvoti omejena, trgovske organizacije pa lahko 
kupujejo v zamejstvu, kar jim pride na misel. Taki posli največkrat nimajo 
ničesar skupnega z intervencijskim uvozom, temevč predstavljajo le lov za en- 
kratnimi dobički. Dokaz za to so osebni dohodki v trgovini in prodajne cene 
uvoženega blaga, ki ne vplivajo na to, da bi domača proizvodnja proizvajala 
boljše in cenejše. 

Naslednje vprašanje, o katerem želim govoriti, je problem zaposlovanja in 
kadrov. V ugotovitvah smo načeli tudi to vprašanje, ki mu bo potrebno- posve- 
titi posebno razpravo ne samo v gospodarskem zboru, ampak tudi v prosvetno- 
kulturnem in republiškem zboru. Predvsem bo treba proučiti vprašanje selekcije 
in izvajanja intencije reforme na tem področju. Za ilustracijo naj ponovim 
podatek, ki sem ga slučajno zasledil. Pri nas imamo 6 metalurških fakultet 
pri proizvodnji jekla 1,500.000 ton, dočim ima Zahodna Nemčija pri proizvod- 
nji 25,000.000 ton le 1 metalurško fakulteto'. Na naših fakultetah diplomira 
letno 166 študentov, prav toliko pa tudi na nemški fakulteti. Ob tem podatku 
se moramo resno zamisliti, kakšne so naše ekonomske zmogljivosti in kako 
tudi na tem področju uresničujemo načelo racionalnosti. 

Čeprav nismo bogati, večkrat šolamo strokovne kadre za inozemstvo in 
plačujemo' za to velike denarje, ker nimamo jasne orientacije razvoja in potreb 
našega gospodarstva. Seveda pa nosijo pri tem del odgovornosti tudi delovne 
organizacije, ker prepočasi vključujejo mlajši strokovni kader. Za rešitev tega 
vprašanja bo treba najti čimprej skupni jezik, da se bodo problemi tega pod- 
ročja hitreje, bolj učinkovito in dosledno reševali kot doslej. Verjetno bo 
moral prosvetno-kulturni zbor o teh stvareh podrobneje spregovoriti in bodo 
tudi prosvetni delavci p d univerze do osnovnih šol morali o- njih povedati 
svoje mnenje, da se bodo v skladu z interesi celotnega gospodarskega razvoja 
Slovenije uveljavila in konkretizirala racionalna in dolgoročna stališča razvoja 
tega področja. 
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Predsednik Miran Goslar: Tovariš Lamut, ali je tvoja razprava le 
načelna, ali pa imaš morda konkretne amandmaje? 

Franc Lamut: Govoril sem, samo načelno in ne bom dal amandmaja, 
ker je nakazana problematika dovolj jasna. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Ivan Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dvoletno obdobje, še prav posebno pa letošnje, nam pri izvajanju go- 
spodarske in družbene reforme daje dokaj jasno' sliko o> tem, koliko in kje 
smo uspeli realizirati dlje reforme. Podatki nazorno prikazujejo premike v 
akumulaciji in v delitvi ustvarjenih sredstev. Pri tem lahko ugotovimo tudi 
nekatere odklone od načel in principov reforme. Sredstva se v večji meri aku- 
mulirajo v izven gospodarski sferi, kar pomeni osiromašenje gospodarske de- 
javnosti, zlasti pa nekaterih panog industrije. Analiza, kakor tudi praksa pa 
nasprotno temu potrfujeta, da smo pri delitvi sredstev v prid osebne potrošnje 
neizprosni in še zelo daleč cd osnovnih družbenih normnih načel. 

Tako stanje je sicer pogojeno z vrsto neizdelanih kriterijev, kaže pa hkrati 
na to, da delikatno področje delitve ustvarjenih sredstev ne smemo prepuščati 
zgolj zrelosti in zavesti. Ce so proizvajalna sredstva družbena sredstva, potem 
je tudi umestno, da skupščina kot najvišji organ sprejme določena 'družbena 
merila in kriterije akumulacije in delitve, ki naj veljajo kot družbeni dogovor, 
pri čemer pa je predvideti tudi sankcije za tistega, ki dogovora ne spoštuje. Da 
se prav razumemo, ne gre pri tem za enostranski administrativni poseg, ali 
morda za spremembo gospodarskega sistema kot celote, temveč le za smotrno 
dopolnitev obstoječega gospodarskega sistema povsod tam, kjer se pojavljajo 
vrzeli, ki nam onemogočajo hitrejšo ekonomsko rast in razvoj in ki nasprotno 
omogočajo tako pridobivanje in trošenje sredstev, ki ni v skladu z neadekvatno 
vloženim delom in poslovnim rezultatom. 

Želim se dotakniti predvsem dveh vprašanj, to je akumulacija in delitev 
v industriji v primerjavi z drugimi panogami, predvsem s trgovino in s tem 
v zvezi s problematiko osebnih dohodkov. 

Najbolj zaskrbljujoča je izredno nizka rast proizvodnje nekaterih indu- 
strijskih panog, predvsem črne metalurgije. Ne moremo sicer trditi, oziroma 
iskati vzrokov za tako stanje v pomanjkanju surovin ali reprodukcijskega 
materiala, kakor je bil to primer doslej, ampak je treba iskati vzroke 
drugje. Današnje stanje nam ponazorujejo nekateri elementi gospodarjenja 
v industriji v c.dnosu na prvo polletje 1966, kot na primer: bruto proizvod 
indeks 108, neto' proizvod indeks 100, to se pravi na ravni lanskoletnega re- 
zultata, dohodek 98,2, skladi 52,1, celotna sredstva za reprodukcijo 82,7, pri 
čemer so mišljeni skladi in tudi povečana amortizacija, ter zaposlenost 99,2. 
Nasproti temu pa indeksi, ki iimajo drugačen trend, kažejo: zvezni prometni 
davek indeks 133, republiški 121, obresti na poslovni sklad 128, carine in druge 
uvozne davščine indeks 149, in končno delitev neto produkta, ki odpade na 
delovne organizacije z indeksom 95,2 in na družbeno skupnost 108,7. 

Zanimiva je tudi primerjava industrije s trgovino predvsem zaradi tega, 
ker se danes precej govori o tesnejšem sodelovanju in poslovnih odnosih med 
proizvodnjo in trgovino. Indeksi za trgovino so naslednji: bruto produkt 116,, 
neto produkt 126, dohodek 116,7, skladi 130,7, sredstva za reprodukcijo 110,5; v 
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strukturi dohodka gre v trgovini 25,3 °/o na sklade, 47,7 na bruto osebne dohodke. 
Taka delitev dohodka v primerjavi z delovnimi organizacijami na splošno daje 
ugodno razmerje. Vendar pri tem zopet ne smemo pozabiti, da je indeks oseb- 
nih dohodkov za to' obdobje v primerjavi z lanskim v industriji 112, medtem 
ko je v trgovini 122. 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da gospodarski sistem v primeru po- 
slabšane konjunkture na trgu mo'čneje prizadene proizvodnjo kot trgovino. 
Vzroki za vse navedene premike so različni in morejo biti podvrženi podrobni 
analizi. Ugotavljamo pa lahko-, da taki trendi ne vodijo k trajnejši stabilizaciji 
in k' ekonomski krepitvi gospodarstva kot celote. Podatki samo potrjujejo 
trditve, ki jih omenjam uvodoma o prelivanju. 

Drugo področje potrošnje, ki je izredno neurejeno in ki nam povzroča 
obilo preglavic, je vprašanje gibanja osebnih dohodkov v odnosu na produk- 
tivnost, kakor tudi medsebojni odnosi v industriji sami, še prav posebno pa 
nasproti negospodarstvu, kar predstavlja problem zase. Ti odnosi se še bolj 
zaostrujejo danes, ko marsikje zmanjšujemo proizvodne kapacitete ter tudi 
delovni čas z ustrezno nižjimi osebnimi dohodki. 

V delovnih kolektivih nastaja izredno mučna situacija spričo dejstva, da 
sfe bremena reforme čutijo* predvsem v gospodarstvu oziroma pri proizvajalcih. 
V ilustracijo naj navedem podatke, ki kažejo, kakšni so ti odnosi oziroma 
trendi glede nivoja osebnega dohodka v ZDA ter pri nas. Čeprav ta primerjava 
ne more biti zveličavna, je pa zanimiva in nam marsikaj pokaže. Več ali manj 
so ti odnosi v vsem svetu v določenem odnosu in doživljajo v daljšem obdobju 
le malenkostne, nepomembne spremembe. Če vzamemo za osnovo tekstilno 
industrijo v ZDA z indeksom 100, potem se gibljejo osebni dohodki v ostalih 
panogah takole: orna metalurgija 179, rudniki in elektroenergija 166, kovinska 
159, kemična 154, transport 140, lesna 123, trgovina 122, finance 116, to je tudi 
državna uprava, ter tobačna 108. Pri nas pa so na podlagi podatkov za leto 
1967 odnosi osebnih dohodkov naslednji: lesna industrija z indeksom 100, sledijo 
ostale panoge po naslednjem vrstnem redu: elektroenergija 207, finance 197, 
kemična 162, črna metalurgija in trgovina 151, transport 148, metalna 138, 
rudniki 124, tobačna 116 in tekstilna 109. 

Ponovno poudarjam, da navedena primerjava ni najbolj primerna, ker 
vsaka država glede osebnih dohodkov vodi svojo politiko, menim pa, da naši 
odnosi kažejo na skrajno neurejenost in da so nujni določeni ukrepi. Pri ure- 
janju tega problema se lahko poslužujemo brez nadaljnjega tudi podatkov iz 
drugih dežel z aplikacijo na naše pogoje, ker se da na tej osnovi postaviti 
določene nivoje in določene range. Kolikor se v republiškem merilu tako 
lotimo te naloge, z ničemer ne bi kratili samoupravnih pravic, ker bi s 
presežki oziroma z večjimi ustvarjenimi sredstvi prek določenega nivoja lahko 
formirali sklade in rezerve, ki so last delovne organizacije, oziroma katerekoli 
institucije. Za ta sredstva pa lahko tudi določamo namensko uporabo. 

Zavedam se, da glede tega vprašanja obstajajo različna gledanja, toda 
dejstvo je, <da je v določenem smislu rešitev tega problema neodložljiva. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci 
Če razpravljamo o gibanju gospodarstva, razpravljamo predvsem s stališča, kaj 
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lahko in kaj moramo ukreniti, da se stanje, če z njim nismo zadovoljni, popravi. 
Ce pa hočemo ukrepati, je seveda bistvenega pomena, da je naša analiza stanja, 
na katerega hočemo vplivati, v skladu z objektivnimi dejstvi. 

Predvsem so pri analizi sedanjega stanja bistvenega pomena naše ugoto- 
vitve, ali je ustrezno* gibanje proizvodnje, s kakšnimi sredstvi je bila ta proiz- 
vodnja dosežena in kakšni so gospodarski učinki te proizvodnje. Pri tem je 
treba zlasti paziti, da se s pavšalnimi ugotovitvami ne posplošujejo določena 
dejstva, ki so mogoče značilna za posamezne panoge in stroke v celotnem gospo- 
darstvu in da se iz posameznih dejstev in pojavov ne delajo splošni zaključki. 
Taka posploševanja bi nas lahko vodila do napačnih ocen, s tem pa tudi do 
napačnih ukrepov. 

Mnenja sem, da nam poprečja, s katerimi tako radi operiramo pri naših 
ocenah in tudi delno v priloženih materialih, zelo malo povedo. Zelo- malo nam 
pove tudi splošni indeks porasta proizvodnje in gibanje družbenega proizvoda. 
Konkretna ocena gospodarskih gibanj pa nam kaže, da stanje v našem gospo- 
darstvu še zdaleč ni tako pereče, kot se zdi na prvi pogled. Kolikor govorimo 
lahko o vznemirljivih pojavih, velja to samo za posamezna področja, za posa- 
mezna podjetja, kajti nekatera podjetja so se zelo dobro prilagodila novim 
pogojem gospodarjenja, saj uspevajo glede na vse gospodarske pokazovalce. So 
pa tudi podjetja, celo posamezne panoge v celoti, ki se niso uspele prilogcditi 
novim pogojem. V vseh teh primerih je treba konkretno videti, kje so vzroki in 
kaj je treba ukreniti. 

Tudi zaloge, kot splošen problem, o katerem se v našem gospodarstvu toliko 
govori, so vprašanje, ki ga je treba povsem konkretno obravnavati. So podjetja, 
kjer zaloge ne predstavljajo' posebnega problema, so pa podjetja, kjer so zaloge 
samo pokazovalec, da še marsikaj drugega v podjetju ni v redu. Samo kon- 
kretne in stvarne analize nas lahko pripeljejo do konkretnih in ustreznih 
ukrepov. 

Eden takšnih važnih pojavov, ki zasluži našo posebno pozornost- in o 
katerem se je začelo že na veliko govoriti, je zlasti vprašanje delitve in razpo- 
laganja z ustvarjenim dohodkom. Slišati je vedno več opozoril, da je treba v 
te procese poseči z družbeno intervencijo in zaščititi družbeno akumulacijo. 
Dosti je primerov, kjer delitvena razmerja dejansko ogrožajo osnovo trdnega 
gospodarstva bodočnosti, vprašanje pa je, ali o tem, tako važnem vprašanju, 
lahko postavimo' za Slovenijo kot celoto neko pavšalno ugotovitev, da je ogro- 
žena akumulacija. Mislim, da nam predloženi materiali za tako trditev ne dajejo 
osnove. Iz materialov bi se dalo sklepati nasprotno, smatram pa, da je pravilen 
odgovor na to vprašanje bistvenega pomena, saj le na podlagi take ugotovitve 
lahko sprejemamo sklepe, katere je lahko zelo vprašljivo, če gredo v korist 
našega gospodarstva, posebno še v Sloveniji. Tudi razpoložljivi podatki, ki so 
konkretno navedeni v predloženih materialih, niso vedno taki, da bi nas vodili 
k pravilnim zaključkom. Naj te trditve ilustriram s primerom, katerega najbolj 
poznam —• gre za železnice. 

Predloženi materiali opozarjajo na to, da se neutemeljena delitvena razmerja 
kažejo tudi na železnici, kjer so se neto osebni dohodki, kot to> prikazuje 
material, povečali za 30'% ob izkazani izgubi. Zaključek, na katerega navaja 
material, je jasen. 

Ali pa,tak prikaz ustreza dejanskemu stanju? Če primerjamo večino oseb- 
nih dohodkov na železnici v lanskem polletju z višino dohodkov v letošnjem 
polletju, je računsko vzeto ta odstotek pravilno izkazan. Toda to je samO igra 
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s številkami, ki nam sama na sebi še ničesar ne pove. Železniška podjetja v 
Sloveniji so imela že v lanskem polletju možnost, da bi glede na ustvarjeni doho- 
dek povečala tudi osebne dohodke. Podjetja pa tega niso storila. To je v skladu 
z dobrim gospodarjenjem, ne pa da se takoj zagrabi prva priložnost in gre 
na povečanje osebnih dohodkov, če so na razpolago potrebna sredstva. Sele ko 
se je na koncu leta pokazalo1, da je bilo poslovanje v celem letu zadovoljivo 
in da železnica tudi gospodarsko prenese povečanje osebnih dohodkov, in da so 
ti utemeljeni z večjimi gospodarskimi uspehi, so se podjetja na železnici odlo- 
čila, da povečajo osebne dohodke. 

Ce vzamemo višino osebnih dohodkov v poprečju za četo lansko leto, kar 
ustreza tudi dejstvom, ne da je to samo statistični pripomoček, tedaj moramo 
ugotoviti, da v letošnjem prvem polletju ni prišlo do nikakršnega povečanja 
osebnih dohodkov nasproti stanju, ki je bilo doseženo že v lanskem letu. Tako 
povečanje osebnih dohodkov v lanskem letu je bilo možno prav na osnovi ukre- 
pov, ki so jih podjetja sprejela za znižanje stroškov, zmanjšanje števila zaposle- 
nih, bistveno zmanjšanje zalog, znižanje potrebnih dodatnih sredstev itd., in 
za modernizacijo poslovanja, torej prav tistih ukrepov, ki jih je zahtevala 
reforma. Ti ukrepi so bili prvenstveno podlaga za gospodarski uspeh v lanskem 
letu. S takimi ukrepi nadaljujejo železniška podjetja tudi v letošnjem letu. 
Prav na osnovi nadaljnjega zasledovanja borbe za znižanje stroškov poslovanja 
in njegovo modernizacijo je podjetjem kljub težjemu gospodarskemu položaju 
v letošnjem letu uspelo, da so poslovanje v prvem polletju zaključila s pozi- 
tivnim saldom. Ne drži torej niti trditev v gradivu na strani 23, da so železniška 
podjetja dvignila osebne dohodke nasproti lanskemu letu, niti da poslujejo z 
izgubo. 

Na tem primeru želim samo pokazati, kako malo nam koristi govoriti samo 
o poprečjih in kako lahko pridemo na osnovi tega do napačnih sklepov, če ne 
napravimo globlje analize posameznih pojavov in ne poiščemo njihovih pravih 
vzrokov. Opozoril pa bi še na nekatere pomanjkljivosti, oziroma nepravilnosti 
v analizah dejanskega stanja, kot jih prikazuje predloženi material in sicer 
zopet na primeru železnic. 

V materialu je opozorjeno na to, da je v prometu osnovni problem stagnacija 
železniškega prometa in s tem v zvezi slab rezultat poslovanja slovenskih podje- 
tij. Vzrok za to se vidi predvsem v tem, da cestni promet odvzema tovor 
železnici in v majhni izkoriščenosti moderniziranih prog, rešitev pa v tem, 
da bi bilo treba cestni promet bolj obremeniti z dajatvami za gradnjo- in vzdrže- 
vanje cest, kar bi za obe panogi prometa ustvarilo enake pogoje poslovanja, 
ceste pa zaščitilo z nesmiselnimi prevozi, ki bi jih lahko opravila železnica. 
Mislim, da je pravilno in potrebno, da se za obe panogi prometa zagotove 
enaki pogoji poslovanja, saj je železniški promet za vzdrževanje obremenjen 
s 25'% stroškov, cestni pa le s 7 % svojih stroškov. 

Toda zopet ni bistvo problema v tem. Bistvo je v tem, da z ustrezno politiko 
pridemo do tako oblikovanega transportnega sistema v celoti, da bodo gospo- 
darstvu na razpolago transportne storitve, ki bodo tudi z družbenega stališča 
optimalne in dosežene z najnižjimi stroški. To pa ni samo problem reševanja 
ene panoge prometa na račun druge, ampak vprašanje najbolj ustrezne družbene 
delitve dela na tem področju. Nepravilna izkoriščenost železniškega prometa s 
stališča narodnega gospodarstva je tudi vzrok za to, da finančni uspeh železnic 
ni boljši, ne pa neizkoriščenost moderniziranih prog. Seveda mora moderniza- 
cija prog slediti tudi povečanju prometa. Zato pa je še posebno važno, da se 
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modernizacija ne izvaja samo s tehničnega, ampak tudi in predvsem z gospo- 
darskega vidika. Železnice v Sloveniji so zato začele modernizirati proge po 
etapah, s tem da najprej modernizirajo tiste proge, ki lahko dajejo takoj tudi 
gospodarske uspehe. Dejstva kažejo, da bi bil finančni uspeh v letošnjem letu 
kot tudi v lanskem slabši, če ne bi bili modernizirali in elektrificirali tistih 
prog in v takem zaporedju, kot je bilo to v Sloveniji izvršeno. 

Prilagajanje gospodarstva pogojem gospodarske reforme zahteva zato teme- 
ljiteje in bolj stvarne analize, kot smo jih dajali doslej. Če pa smo se enkrat 
dokopali do bistvenih vzrokov posameznih pojavov in do pravih spoznanj, kaj 
je treba ukreniti, je treba ukrepati smelo in odločno tako v podjetjih kot v 
skupščinah. 

Predsednik Miran G osi ar: Besedo ima tovariš Drago Pere. 

Drago Pere: V gradivu »izvajanje resolucije skupščine«, ki obravnava 
razvoj gospodarstva za obdobje januar-—julij 1967, so podatki gospodarjenja 
obravnavani prepodrobno in iz njih zelo težko razberemo osnovne probleme, ki > 
bi jih morala skupščina obravnavati. 

Organ, kot je skupščina, bi moral v iprvi vrsti razčistiti in začrtati globalne 
postavke gospodarjenja in šele v okviru teh preiti na podrobno obravnavanje 
posameznih problemov. Na ta način bi po mojem mnenju prišli do racionalnih 
zaključkov, ki so zlasti v reformnem obdobju potrebni. Potrebno bi bilo izdelati 
najustreznejši razvojni koncept gospodarstva tako, da se izhajajoč iz obstoječega 
stanja in ob upoštevanju najustreznejših rešitev, to je iz komparativnih pred- 
nosti, ki jih ima Slovenija v okviru naše družbene skupnosti in v okvirih 
mednarodne delitve dela in menjave, začrta razvoj našega gospodarstva v smeri 
modernejše, bolj elastične in bolj usklajene celote ob uporabi znanstvenih 
dosežkov na vseh področjih in ob doslednem izvajanj'u vseh družbenih ukrepov, 
ki bodo pripomogli k vzpostavitvi moderne in konjunkturne industrije. Za 
izdelavo konkretnejših in ustreznih programov pa bo nujno potrebno določiti 
stabilnejše obveznosti za daljše obdobje, ki naj jih ima gospodarstvo do družbe 
in to v racionalne j šem okviru, kar bi omogočilo našemu gospodarstvu enako- 
pravnejši položaj nasproti konkurenčnim inozemskim industrijam. Menim, da 
je akumulacija, ki pripada zvezi, še vedno previsoka in še nadalje dopušča 
politične investicije, ki žal v dosedanji praksi pogosto niso pokazale svoje upra- 
vičenosti. 

Tudi kreditni sistem še vedno ni dovolj proučen, potencial posameznih bank 
pa bistveno zaostaja za dejanskimi potrebami. V dosedanji praksi smo lahko 
ugotavljali, da zvezni organi prepočasi reagirajo na mnoge pojave, ki so živ- 
ljenjsko važni za naše gospodarstvo-. Zvezni in republiški sekretarji bi verjetno 
morali dobiti večja polnomočja, da bi probleme lahko hitreje reševali. 

Statistično poročilo zavoda za statistiko prikazuje, da so se v gospodarstvu 
povečali osebni dohodki v primerjavi julij 1966—julij 1967 za 14'%. Ravno tako 
so podane ugotovitve, da se osebni dohodki povečujejo hitreje od obsega proiz- 
vodnje in storilnosti dela. Obstoja težnja, da se nad politiko nagrajevanja uvede 
družbeni nadzor. Po mojem mnenju mora biti to vprašanje prepuščeno delov- 
nim kolektivom, oziroma gospodarstvu, ki naj vodi politiko nagrajevanja v 
skladu s svojimi možnostmi. Pred očmi pa moramo tudi imeti, da so primerni 
osebni dohedki za potencialni strokovni kader ravno tako investicijske naložbe 
in jih moramo torej obravnavati iz tega zornega kota. Če smo že kritični do 
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osebnih dohodkov v gospodarstvu, pa ibi bil zelo dobrodošel prikaz osebnih 
dohodkov izplačanih v družbenih službah in 'državni upravi. Vsi vemo, da so 
osebni dohodki na teh področjih bistveno višji in me zanima, kakšna merila 
so te službe uporabljale za večanje osebnih dohodkov. 

Na koncu bi želel povedati še to, da dobijo gospodarske organizacije vsako 
leto določena dela s področja statističnih raziskav, gibanja gospodarstva, zapo- 
slenosti in podobno. Realno bi bilo, da tisti, ki predpišejo takšna dela, zago- 
tovijo tudi potrebna sredstva, ker moramo vedeti, da takšna dela tudi bremenijo 
poslovne stroške gospodarstva. Zavedati se moramo, da reforma zahteva od 
vsakogar racionalno gospodarjenje in torej nam v gospodarstvu ni vseeno, 
kakšen obseg del bremeni tako imenovano režijo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran G o si ar: Besedo ima tovarišica Nada Martelanc- 
Kajfež. 

Inž. Nada Martelane-Kajfež: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci. V deteti bi se rada podrobneje dotaknila ene izmed vej 
našega gospodarstva, to je gradbeništva. Po dveletni stabilizaciji gradbene 
dejavnosti je v sedmih mesecih letos zabeležiti, da je gradbeništvo opravilo za 
19 %> več gradbenih del kot v istem času lani. Kljub 10 *Vo več sklenjenih pogodb 
za izvedbo del v letošnjem letu, pa je vrednost pogodbeno prevzetih del za 
17 <>/o nižja kot v istem času lani. Za sedanje stanje investicij je značilna torej 
predimenzionirana gradbena operativa in projektiva ter sta tako ena kot druga 
prisiljeni iskati delo izven naše republike. Naj navedem nekaj podatkov o 
angažiranosti slovenskih gradbenih podjetij v prvem polletju doma, v drugih 
republikah in v tujini: 

V Sloveniji v 1967. letu 84,5 fl/o, v 1966. letu 85,8 °/o; v drugih republikah v 
1967. letu 9,4 %, v 1966. letu 10,5 °/o; v tujini v 1967. letu 6,1 fl/o in v 1966. letu 
3,7 o/o. Porast angažiranosti v tujini je torej nasproti letu 1966 za 3,6 o/o večji 
kot lani. Pri uveljavljanju na tržiščih izven Slovenije se bila uspešnejša gradbena 
podjetja kakor projektantske organizacije. 

Težava, ki je letos nastopila še v večji meri kot do sedaj, je porast nepla- 
čanih gradbenih storitev, saj je za 34 % večji kot v istem času lani. Nepravo- 
časno plačevanje situacij gradbenim podjetjem povzroča kljub formalno' zavaro- 
vanim plačilom zaradi nizke likvidnosti poslovnih bank vrsto težav. 

Na seji odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve 
republiškega zbora je bilo rečeno-, da je poleg porasta cene 1 m2 gradbenih sto- 
ritev potrebno posebno poudariti tudi padec kvalitete opravljenih del. Ta 
ugotovitev je veljala v glavnem za visoko gradnjo torej za stanovanjsko grad- 
njo'. Osebno pa bi rada poudarila tudi slabo kvaliteto nekaterih cest. Kje je 
iskati vzroke? Investitor, v tem primeru je to republiški cestni sklad, lahko 
odda vsa dela tudi z neposredno pogodbo po novem temeljnem zakonu o 
graditvi investicijskih objektov z izjemo, če so pri graditvi angažirana 
tudi zvezna sredstva. Taka sprostitev pa je uspešna le v primeru, če 
investitor pri svojih odločitvah zna izbrati najugodnejšega ponudnika. 
Najugodnejši ponudnik pa ni vedno najcenejši. Praksa kaže, da so zaradi 
nepravilne odločitve investitorja — govorim vedno o istem investitorju — 
opravljena dela, često nekvalitetna in zahtevajo ponovne dodatne investicije, 
ki jih prvotni predračun ni predvideval. Tako prihajamo tudi v času gospodar- 
ske reforme do ogromnih prekoračitev predračunskih vrednosti že takrat, ko 



44. seja 185 

so sredstva v republiki že razdeljena in je potrebno, da se ta nekomu vzamejo 
ter se tako z njimi plačujejo nepredvidena dodatna dela. 

Praksa torej jasno kaže, da imajo nepravilne odločitve investitorja često 
za posledico nekvalitetna, dražja dela, ki gredo v škodo družbe in v škodo 
drugih prepotrebnih cest. Ta stavek povezujem tudi v prid poslanskemu vpra- 
šanju tovariša Ladave, torej s cesto Žaga—Učeja. Verjetno ne more biti edini 
razlog opremljenost cestnih podjetij z mehanizacijo za gradnjo cest, da samo 
ta podjetja prevzamejo vsa dela prek republiškega cestnega sklada, saj so na 
drugi strani kapacitete specializiranih gradbenih podjetij neizkoriščene. Tako 
vidimo, da gradbena podjetja, ki so usposobljena za gradnjo in vzdrževanje 
cest niso dovolj angažirana v Sloveniji, ker se ta dela izključno oddajajo cestnim 
podjetjem, ne da bi specializirana .gradbena podjetja imela možnost konkurirati 
pri prevzemu teh del. V interesu boljše kvalitete in večje ekonomičnosti pa bi 
bilo treba, da v bodoče republiški cestni sklad omogoči "budi specializiranim 
gradbenim podjetjem enakopravno udeležbo pri prevzemanju del za gradnjo in 
vzdrževanje cest tudi v naši republiki. 

Investitorji pomembnejših objektov bi se morali usposobiti, da pravočasno 
pripravijo solidne osnove za ponudbe s precizno izdelanimi splošnimi in poseb- 
nimi pogoji, ki se več ah manj že dolgo časa uporabljajo po svetu in se jih 
poslužujejo tudi naša podjetja pri prevzemanju del v inozemstvu. Banke bi 
morale pri kreditiranju investicij zahtevati izpolnitev navedenih pogojev. Inve- 
stitor in projektant vseh cest sta torej skupaj dolžna iskati racionalne rešitve. 
Z upoštevanjem navedenega bo družba v naprej vedela, koliko denarja zahteva 
posamezno delo, ki bo opravljeno z garancijo, -kvalitetno, po predpisih in 
detajlno obdelani dokumentaciji. 

Da se povrnem k pripravi investicijsko tehnične dokumentacije za visoko 
gradnjo. Verjetno je bil namen temeljnega zakona za izdelavo* investicijskega 
programa in investicijsko tehnične dokumentacije vzeti družbi odgovornost za 
pravilnost investicijsko' tehnične dokumentacije ter jo naložiti po členu 42. 
odstavek 5. projektantski organizaciji, ki je elaborat izdelala. Z veljavnostjo 
tega zakona so odpadle revizijske komisije pri posameznih občinskih skupšči- 
nah. Še vedno pa sta v veljavi temeljni in republiški zakon o zaščiti in varstvu 
pri delu, ki si lastita pregled elaboratov, ki bedo služili za graditev objektov, 
v katerih bodo zaposleni ljudje v službenem razmerju. Ta pregled opravljajo 
republiški zavodi. Se vedno sta tudi v veljavi temeljni in republiški zakon o 
sanitarni inšpekciji, ki si zopet lastita pregled nad vsemi projektantskimi deli 
po sanitarnih inšpekcijah. Poleg teh dveh pregledov pregleduje del investicijsko 
tehnične dokumentacije urbanistična služba posamezne občine. Lahko trdim, 
da tudi pravilniki in predlogi pravilnikov, po katerih posamezne zgoraj omenjene 
službe opravljajo preglede, niso lusklajeni, in da lahko' zavrača projekte vsaka 
od omenjenih služb, včasih celo neutemeljeno. Potrebno bi bilo izdelati do^ 
končne pravilnike, ki bi morali biti enotni in z zakonom predpisani. 

Potrebno je tudi poenotiti in uskladiti zakone, da bo dosežen namen temelj- 
nega zakona za izdelavo investicijskega programa in investicijsko-tehnične 
dokumentacije iz leta 1967, ki pravi v 42. členu: »organizacija in občan, ki 
delata investicijsko-tehnično dokumentacijo, sta obvezna izvršiti notranjo* kon- 
trolo brezhibnosti, tehničnih rešitev, računske pravilnosti in popolnosti investi- 
cij sko-tehnične dokumentacije, in kontrolo, ali je investicijsko-tehnična doku- 
mentacija v skladu z določbami tega zakona,« in v 45. členu: »Za pomanjkljivosti 
in nepravilnosti v investicijskem programu oziroma investicijsko-tehnični 
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dokumentaciji mora organizacija, ki je program oziroma dokumentacijo izdelala, 
povrniti investitorju škodo, če so pomanjkljivosti, oziroma nepravilnosti nastale 
po njeni krivdi.« 

Sprašujem se, zakaj so potrebni v tolikšni meri detajlni pregledi služb 
izven projektantskih organizacij. Porabljene ure projektanta, ki tako rekoč 
poriva elaborat skozi vse določene inšpekcije, znašajo celo 80 ur za en projekt. 
Ponovno moram poudariti, da za pravilnost projekta moralno in materialno 
odgovarja samo projektantska organizacija in nobena od inšpekcijskih služb, 
čeprav mora projektant upoštevati njihove pripombe, ki so včasih celo neute- 
meljene in popravljati projekt. S tem se dela gospodarski organizaciji škoda. 
Potrebno je, da pristojne republiške službe proučijo vse navedene neskladnosti 
in pokrene jo vse potrebno za dosledno izvajanje smisla temeljnega zakona o 
investicijsko~tehnični dokumentaciji. 

Opravičujem se, da moje izvajanje ni popolnoma v skladu s temo razprave, 
toda hotela sem nakazati nekaj problemov, ki pri izvajanju gospodarske reforme 
teže gradbeništvo in projektantske organizacije. 

Predsednik Miran Gosi ar: Besedo ima tovariš Rado Sorli. 

Rado Šorli: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanke. Tova- 
rišica pred menoj je govorila o gradbeništvu, zato bi se jaz omejil le na eno 
dejavnost gradbeništva, na izvoz gradbenih storitev. 

V materialu, ki smo ga prejeli, so podatki o izvozu in tu najdemo med 
blagovnimi dohodki tudi gradbeno dejavnost. Gradbeništvo je v prvem polletju 
obseg del v tujini povečalo za 41Res je delež deviznega priliva v absolutnem 
znesku majhen, vendar ga ne smemo zanemarjati, ker z izvozom gradbenih 
storitev lahko zmanjšujemo nezaposlenost v naši republiki. 

Avstrijsko gradbeno tržišče postaja za nekatera gradbena podjetja Slovenije 
vse bolj zanimivo. Zaradi pomanjkanja nekaterih kvalifikacij gradbenih delav- 
cev odhaja iz leto' v leto veliko število gradbenih delavcev na delo v Avstrijo. 
To zaposlovanje se odvija v glavnem na podlagi sporazuma o zaposlovanjlu 
jugoslovanskih delavcev v Avstriji. Na ta način se zaposli v gradbeništvu letno 
več tisoč gradbenih delavcev. Zaradi velike potrebe po delovni sili v avstrijskem 
gradbeništvu in pa zaradi občutno zmanjšane možnosti zaposlitve lastnih kapa- 
citet doma se nekatera podjetja že več let trudijo, da bi se z delom svojih 
kapacitet vključila v avstrijsko gradbeno tržišče. Avstrijska gradbena podjetja 
in pa delovne skupnosti, ki jih formirajo pri večjih gradbenih podjetjih, so 
zelo zainteresirana za sodelovanje z jugoslovanskimi gradbenimi podjetji pri 
nalogah, ki jih zaradi pomanjkanja lastne delovne sile same ne morejo izvršiti. 
Tu pa pričnejo težave. 

Po avstrijskih obrtnih pravnih predpisih smejo v Avstriji prevzemati grad- 
bena dela samo domača gradbena podjetja in pa podjetja, s katerimi so skle- 
njeni ustrezni bilateralni dogovori. To so Nemčija, Francija, Italija, Švica in 
Amerika. Vsako nastopanje naših gradbenih podjetij v Avstriji je po avstrijskih 
tolmačenjih nezakonito. Tudi delo v subakordu ni dopustno, čeprav ga ponekod 
zaradi velikih potreb še tolerirajo. Številna gradbena podjetja, ki so se na ta ali 
oni način le uspela zaposliti v Avstriji, se srečujejo zaradi omenjenega polo- 
žaja z najrazličnejšimi problemi, lahko se zgodi, da bedo nekega dne morala 
v celoti zapustiti Avstrijo. 
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Ker opravljajo tudi naša podjetja že drugo leto investicijska dela v Avstriji 
v kooperaciji z avstrijskimi gradbenimi podjetji tako, da prevzemajo določeno 
delo v subakord in ker so rezultati takega sodelovanja z Avstrijo za podjetje 
in za skupnost donosni in koristni, predlagam, da se med ugotovitve vnese, 
da naj se pri zveznih organih urgira, da podvzamejo merodajni činitelji vse 
potrebno, da se doseže sporazum med obema državama, ki bi omogočil našim 
podjetjem legalno nastopati na avstrijskem gradbenem tržišču. 

Koristnost takega sporazuma bi se pokazala pri ustreznejšem nivoju zapo- 
slovanju in zaščite naših delavcev v Avstriji, v mnogo večjem finančnem učinku, 
ki bi se ukvarjal z organiziranim nastopom naših podjetij v Avstriji in v 
izkušnjah, ki bi si jih pridobila naša gradbena podjetja za nadaljnje prodira- 
nje na druga evropska gradbena tržišča. 

Predsednik Miran Goslar: Ali imate pismen predlog tega amand- 
maja? Kdo je poročevalec te komisije? Prosim, da koordinirate s predsednikom 
komisije inž. Klavsom, če komisija smatra, da je tako specializiran sklep 
umestno vnesti v ugotovitve. 

Besedo ima sedaj inž. Miran Glušič. 

Inž. Miran Glušič: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci. 
Spregovoriti želim samo nekaj besed o letošnji sadni letini in odkupu sadja. 
V gradivu o gospodarskih gibanjih v letu 1967, ki sta ga pripravila republiški 
sekretariat za gospodarstvo in zavod SR Slovenije za planiranje, zasledimo v 
poglavju značilnosti kmetijske proizvodnje, da bo znašal pridelek jabolk okoli 
52 000 ton, kar je približno enako lanskemu letu, ter da s prodajo jabolk ne 
bo težav. 

S takšnimi ugotovitvami pa se ne bi mogel strinjati, ker menim, da je 
letošnja sadna letina nadpoprečna in jo zato niti zdaleč ni mogoče istovetiti 
z lansko letino, ko smo imeli znatno manj pridelka. Posebno pa se ne morem 
strinjati z ugotovitvijo, da s prodajo jabolk ne bo težav, ko pa iz dneva v dan 
vidimo večji problem pri prodaji sadja na našem tržišču. O stanju na tržišču, o 
sadni letini in o problemih prodaje mnogo piše tudi naše dnevno časopisje. 
Delam neposredno v sadjarski proizvodnji, zato mi je stanje dobro znano. Res 
je, kot trdijo trgovci, da nudimo vse preveč nekvalitetnega sadja, ki ni sposobno 
za skladiščenje, temveč le za predelavo'. Vendar tudi sadja za predelavo ni 
mogoče dati v promet, ker se naša predelovalna industrija ni pravočasno pri- 
pravila na močno bazo doma pridelanih surovin. Kolikor mi je znano, smo 
celo nekaj sadne pulpe že uvozili iz Bolgarije. Razen zelo malih količin ne 
gre v prodajo niti kvalitetno plantažno sadie. Pri proizvajalcih, ki nimamo pri- 
mernih sadnih skladišč, propadajo velike količine kvalitetnega sadja. Ob tem 
naj omenim še to, da proizvajalci sploh ne postavljamo odkupnih cen za jabolka, 
čeprav bi želeli sadje vnovčiti vsaj po polnih lanskih cenah, ki so primerne 
današnjim razmeram kmetijskega tržišča. Menim, da je glavna ovira za bolj 
dinamičen odkup sadja iz domače proizvodnje v tem, da si trgovina ne dela 
prav nobenih zalog, računajoč na uvoz jabolk. Da je temu tako, je potrdilo 
posvetovanje sadjarjev v Gornji Radgoni v času letošnjega pomurskega sejma 
in tudi to, da smo v Slovenijo že pred 1. septembrom uvozili nekaj vagonov 
jabolk sorte »grafenstein« iz Italije, in to kljub veliki ponudbi domačega sadja. 
V celoti se pridružejem mišljenjem in ugotovitvam odbora za družbeni plan, 
finance in proračun pri republiškem ziboru in odbora za proučevanje zakonskih 
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in drugih predlogov gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, ko pravita: 
»Intervencijski uvoz se je, kot opozarjajo nekatere informacije, mnogokrat 
sptrevrgel v neupravičeno privilegiranje tuje proizvodnje in ustvarjanje večjega 
dohodka 'uvoznih podjetij. Carinska politika in politika cen pa ne Ščitita dovolj 
interesov nekaterih domačih panog.« Da je temu tako, govori dejstvo, da ob 
zapostavljanju domače proizvodnje potrošnik od intervencijskega uvoza ni 
imel nobenih koristi, saj smo na primer v preteklem letu uvažali jabolka po 
90 S din za kg, prodajala pa so jih veliko dražje kot domača in to okrog 
350 S din za kg. Nevzdržno' je tudi dejstvo, da je carinska stopnja za uvoz 
jabolk 3'°/o, za južno sadje pa 6fl/a, kar bi moralo biti ravno obratno. 

Sadjarji predlagamo —• ponavljam misli iz radgonskega posvetovanja — 
naj se carinska stopnja za uvoz jabolk zviša, saj so tako imenovane zaščitne 
carine po svetu na splošno znane, sam uvoz jabolk pa naj se prepove vsaj do 
31. marca 1968. S takšnim ukrepom bi zagotovili znatno večji plasma lastne 
proizvodnje in delno rešili tudi nacionalni problem, kot ga nekateri imenujejo, 
vsaj glede letošnje sadne letine. 

Na koncu izražam še željo, da pristojni skupščinski odbori čimprej kon- 
kretno razpravljajo o problematiki sadjarske panoge, upoštevajoč razprave tova- 
rišev Franca Lubeja in Štefana Novaka na 41. seji republiškega zbora dne 2. fe- 
bruarja tega leta in moje* razpravo na 35. seji gospodarskega zbora dne 
28. oktobra 1966. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima predstavnik inštituta za eko- 
nomska raziskovanja tovariš Ermin Kržičnik. 

Ermin Kržičnik: Tovarišice in tovariši poslanci. Najprej bi se 
zahvalil za vabilo, da lahko sodelujem pri delu zbora. Dotakniti se želim 
nekaterih stvari, ki se nam na inštitutu za ekonomska raziskovanja zdijo 
pomembne. 

Najprej nekaj besed o 3. točki poročila odbora za družbeni plan in finance 
republiškega zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
tega zbora, ki pravi: »Na zaključku razprave sta odbora smatrala, da so nekateri 
problemi, ki se pojavljajo v našem gospodarstvu, posledica postopnega prila- 
gajanja gospodarstva novemu načinu gospodarjenja in jih je mogoče uspešno 
reševati z dopolnitvami instrumentarija v okviru sprejetega družbenoekonom- 
skega sistema. Obstoja pa še vrsta odprtih in nerešenih vprašanj, do katerih bi 
se moralo v republiki čimprej zavzeti definitivna stališča in na osnovi njih 
takoj ukrepati.« Ta ugotovitev nas je spodbudila, da smo se odločili nastopiti 
danes na gospodarskem zboru z nekaterimi razmišljanji. 

Prva izhodiščna postavka tega prispevka bi bila vsekakor ta, da ima Slove- 
nija izredno in eksponirano vlogo v jugoslovanskem gospodarstvu v obdobju 
reforme. Dejstvo je, da smo najhujše čase prebrodili v lanskem in deloma v 
letošnjem letu, in da je najprej padec proizvodnje doživela Slovenija. Ta klop- 
čič se odvija in vidimo', da stabilizacijski faktorji in kruto ekonomsko življenje, 
kot se je izrazil danes tovariš Kobal, zavzema širši obseg in da te procese v 
vedno večjem obsegu doživljajo tudi gospodarstva drugih republik. Dejstvo pa 
je tudi, da ti procesi vsebujejo ost in tendenco pritiska na ponovno inflacijo in 
take tokove, ki smo jim bili priča v preteklem obdobju. Mislim, da ima Slove- 
nija tu izrazito vlogo in nalogo vzdržati in dokazati, da je tokove, ki se ponovno 
pojavljajo, mogoče zavreti in jim biti kos. 
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Govoril bi rad o narodnogospodarskih problemih Slovenije kot celote kot 
zaokroženega gospodarskega prostora, pa čeprav bom v nasprotju s tonom, 
ki prevladuje v sklepih, ki je tipično mikroekonomski in izhaja iz tipično- pod- 
jetniške miselnosti. Tovariš Kobal je danes, kolikor sem uspel spremljati 
njegova izvajanja, na skupni seji opozoril na nekatere skupne težnje in probleme 
Slovenije kot gospodarskega potenciala jugoslovanskega trga in kot partnerja 
z inozemskim trgom. 

Dejstvo je namreč, da se ti širši problemi pri nas vse prepočasi odpirajo 
in da sedanji razmeroma ugodni kazalci razvoja ne zagotavljajo tudi bodoče 
hitrejše rasti. To svojo trditev utemeljujem s tem, da se v svetovnem gospo- 
darstvu, zlasti tanl, kjer prevladujejo blagovno-tržne zakonitosti, z vse večjo 
ostrino kažejo nasprotja med mikroekonomskim izračunom rentabilnosti in tako 
imenovanim makroekonomskim izračunom rentabilnosti ali z drugimi besedami 
med interesi podjetja kot celice gospodarskega siubjekta in interesi družbe kot 
celote. Ce bomo izhajali le iz pozicij posameznih gospodarskih subjektov, to je 
podjetij, timo na najboljši poti, da pogrešimo in da zapostavimo važne kompo- 
nente kompleksnega gospodarskega in — poudarjam — socialnega razvoja. 

Empirična raziskovanja so dokazala, da so investicije v neko gospodarsko 
dejavnost povzročile dvakrat večje investicije v druga področja, zlasti v pod- 
ročja infrastrukture, kjer je prizadeta družba, družbeni denar in družbena 
akumulacija. S tega vidika si dovoljujem opozoriti, da so makro stroški vedno 
bolj in bolj interesantni. Zlasti pa so interesantni v boju, ko gre za nižje 
proizvodne stroške, za višji nacionalni dohodek in za nižje družbene stroške 
in to v pogojih, ko se zunanji trg vedno bolj in bolj odpira in ko- vse kaže, 
da bomo obstoječe preference oziroma carinske in druge izaščitne ukrepe 
postopoma ukinjali. To pomeni, da se bomo kaj kmalu srečali še na širši fronti 
s problemom nižjih stroškov in nižje cene. 

Pri tem pa se vprašujem, kje je recept oziroma formula za pot k nižjim 
stroškom. Ta je le v večji proizvodnji, ki jo je sposobna organizirati le velika 
in dobro opremljena moderna industrija. Dejstvo pa je, če primerjamo slovensko 
gospodarstvo', da je to gospodarstvo majhnih podjetij, saj ima od 500 podjetij 
le 15 podjetij več kot 2500 zaposlenih, če vzamem število zaposlenih kot kriterij 
velikosti. To pomeni, da imamo gospodarstvo razdrobljeno na majhne celice 
in da prevladujejo podjetja, če že govonim o industriji, med 100 in 500 zapo- 
lenirni. 

Glede njihove alokacije pa je problem še bolj pereč, saj imamo celo serijo 
majhnih industrijskih krajev. Po nekaterih podatkih je bilo pred 10 leti okoli 
160 takih krajev, danes jih imamo že čez 230. To pomeni, da se tudi z aloka- 
cijskega vidika stvari neugodno razvijajo. Takšno stanje ne omogoča koncen- 
tracijo dela in kapitala in ne omogoča širših konceptov, ki zagotavljajo nižje 
stroške ne samo doma, temveč tudi v svetu. Naj nas trenutni lugodni kazalci 
razvoja ne zavajajo. Upam si trditi, da v bodoče ne bomo uspevali s takšno 
konstrukcijo slovenskega gospodarstva in da je treba tu opozoriti na vlogo 
družbe. S tem pa ne mislim na oblastvene administrativne ukrepe, temveč na 
tiste makroekonomske odločitve, ki bodo našemu gospodarstvu dale pravo 
fiziognomijo. 

Analize nam kažejo, da je vprašanje mobilnosti proizvodnih faktorjev, zlasti 
mobilnosti kapitala — o tem je bilo danes tudi govora v uvodnem referatu — 
eno izmed najtežjih vprašanj ne samo pri nas, temveč tudi v svetu. Prirođen 
pojav, ki mu sledijo delovne organizacije, to se pravi razpoložljiva sredstva 
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investirati predvsem doma in domačemu človeku zagotoviti nova delovna mesta, 
čeprav bi akumulacija bila mnogo zanimivejša kjerkoli drugod, povzroča imo- 
bilnost. Ta problem je izredno pereč in obžalujem, da vprašanje imobilnosti 
kapitala in delo ni našlo večjega poudarka v sklepih in v poročilu. Ta imobil- 
nost se kaže zlasti na najbolj občutljivi točki našega gospodarstva pri bankah. 
Koncept bank, kakršen se nam danes kaže, ko smo od 34 bank prešli na 10 bank 
in bomo cd 10 bank verjetno šli na 3 tako imenovane regionalne banke, ima 
izrazito vsebino tmikroekonomskega v svoje območje zaprtega regionalnega 
koncepta. 

Govoriti želim o bodočem modelu slovenskega gospodarstva z vidika vloge 
in položaja, ki ga ima Slovenija v Jugoslaviji in v tem delu Evrope. Prav iz 
tega razloga se ponovno zahvaljujem za možnost, da lahko govorim v imenu 
ekonomskega inštituta in o njegovi vlogi in pomoči vsem našim družbenim orga- 
nom tako vladi kot skupščini, zlasti pa temu zboru pri izdelavi koncepcije 
razvoja na daljši rok. 

Zavedam pa se, da sedanje drobno podjetniške, 'drobno* lastniške konstruk- 
cije našega gospodarstva ne bomo mogli čez noč odpraviti in da se bomo* še 
vrsto let srečevali z množico majhnih gospodarskih objektov in subjektov, ki 
odločajo, ki investirajo in ki dajejo ton našemu gospodarstvu. Sodim, da v 
takem položaju ne bi bilo zavreči ideje, ki je zrasla v nekaterih gospodarskih 
krogih, da v tej množici gospodarskih subjektov najdemo tiste komponente, 
ki naj kot stebri dvignejo našo ekonomiko na višjo* raven, ki naj daje ton in 
usmeritev nacionalnemlu gospodarstvu. 

Družbena vloga je pri določanju teh dominant izrazita in odločujoča. Temu 
forumu se opravičujem, ker bom idejo dominant morda le preveč improviziral. 
Toda moj namen, ni, da danes razvijem to idejo, temveč, da nakažem eno* izmed 
možnosti, ki naj se jih upošteva pri dolgoročni usmeritvi našega gospodarstva. 
Dominantne gospodarske dejavnosti bi bile lahko* na primer naslednje: Vzemimo, 
da bi za kovinsko industrijo prevzela to* vlogo* motorna industrija, kjer pomeni 
1 delovno mesto 4 ali 5 delovnih mest izven tega področja; v kemični industriji 
bi morda dobila 'dominantno vlogo kemična predelava lesa; v barvni metalur- 
giji aluminij; v elektroindustriji elektronika; važna dominanta je glede na 
geografski položaj Slovenije transport; ne moremo iti tudi mimo turizma in 
tistega dela kmetijstva, ki je pomemben za turizem; izredno važna dominanta 
za slovensko gospodarstvo* je trgovina, notranja in zunanja itd. 

S svojim prispevkom sem hotel opozoriti le na to, da je treba gledati na 
vsa gospodarska gibanja najprej s celotnega kompleksnega narodno-gospodar- 
skega vidika, potem šele z vidika posameznih gospodarskih celic. Prosim zbor, 
kolikor je to mogoče in kolikor imam pooblastilo za tak predlog, da te misli 
najdejo tudi svoje mesto v sklepih. Predlagam, da se točka 4 na tretji strani, 
ki se glasi: »Pospešiti proučevanje razvojnih perspektiv gospodarskih panogah 
ter izdelavo programov modernizacije gospodarskih organizacij«, in iz katere 
izhaja tipična podjetniška miselnost, to se pravi, vse panoge in vse organizacije 
naj si najdejo svojo razvojno perspektivo ne glede na to* ali jo objektivno imajo 
ali je nimajo*, spremeni tako*, *da bi se glasila: »-Pospešiti proučevanje razvojnih 
perspektiv kompleksnega gospodarskega in socialnega razvoja ter izdelavo pro- 
gramov modernizacije dominantnih gospodarskih panog.« Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima predstavnik gospodarske zbor- 
nice tovariš Anton Preinfalk. 
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Anton Preinfalk: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Predsednik 
gospodarske zbornice SR Slovenije tovariš Krese je službeno odsoten in me je 
pooblastil, da vam podam njegove misli in predloge k dokumentu, ki je bil 
danes predložen. 

Gospodarska zbornica SR Slovenije je prejela v mnenje osnutek zaključ- 
nega dokumenta k današnji razpravi o izvajanju resolucije Skupščine SR 
Slovenije in razvoja gospodarstva v letošnjem letu. Ugotavljamo', da je večina 
predlogov zbornice, ki amo jih sporočili sestavljaloem osnutka, v predloženem 
besedilu že upoštevana. Zbornica pa meni, da bi bilo treba na današnjem za- 
sedanju proučiti in se odločiti še glede nekaterih vprašanj, ki so jih v zadnjem 
času obravnavali njeni organi, ki pa v predloženem besedilu še niso ustrezno 
zajeta: 

1. V predlogu zaključkov je premalo poudarjena medsebojna odvisnost pri- 
zadevanj gospodarskih organizacij in sočasnega ukrepanja pristojnih državnih 
organov, da se dosežejo želeni rezultati pri nadaljnjem izvajanju gospodarske 
reforme. Povsem drži, da šele neposredna in vsakdanja poslovna aktivnost go- 
spodarskih organizacij predstavlja končno' realizacijo novih kvalitetnih tokov 
v našem gospodarstvu, vendar pa je take rezultate v podjetjih mogoče doseči 
šele tedaj, če jih tudi pravočasno ustvarjeni sistemski pogoji in sprejeti preteh- 
tani ukrepi ekonomske politike usmerjajo k intenzivnemu gospodarjenju in k 
realizaciji njihovih optimalnih ekonomskih perspektiv. Zato predlagamo, naj se 
v prvem poglavju predloženega dokumenta poudari, da je odtočno, hitrejše in 
uspešnejše ukrepanje državnih organov ne samo podpora, marveč tudi pogoj 
za uspešno aktivnost podjetij v smislu reforme. Konkretni predlogi bi potem 
sledili na koncu. 

2. V tretjem poglavju so navedeni predlogi ukrepov za pospešitev likvid- 
nosti podjetij. Ko smo na gospodarski zbornici obravnavah to problematiko, 
smo ugotovili, da je tudi v našem knjigovodskem in finančnem sistemu še cela 
vrsta pomanjkljivosti, ki preprečujejo podjetjem poslovnejše ravnanje za iz- 
boljšanje likvidnosti. Glede tega je dala zbornica tudi nekaj konkretnih pred- 
logov, ki pa jih v predloženem besedilu pogrešamo. 

Po sedanjih predpisih so odpisi terjatev in nekurantnih zalog dovoljeni 
samo v breme tekočega dohodka, češ da je blago vredno toliko, za kolikor je 
knjiženo, dejansko pa določa njegovo vrednost trg in je zato nesmiselno vztra- 
jati na fiktivni vrednosti blaga. 

Predlagamo', da se s predpisom dovoli odpisovanje določenega dela posa- 
meznih terjatev in nekurantnih zalog tudi v breme rezervnega sklada, ki bi 
moral biti po svoji funkciji pravzaprav namenjen za nadomeščanje izgubljenih 
obratnih sredstev. Celo več. Treba bi bilo s predpisom dovoliti, da gospodarske 
organizacije posežejo po svojem rezervnem skladu, kadar jim zmanjka obratnih 
sredstev in ne tako kot doslej, ko se je ta sklad smel v primeru nelikvidnosti 
uporabljati samo za kritje osebnih dohodkov, za kritje obratnih sredstev pa ne. 

Sredstva rezervnega sklada bi bila za podjetja tako bolj aktivna, seveda 
pa bi sam sklad, ki se mora obvezno dopolnjevati, ostal dalje eden faktorjev 
bonitete podjetja. 

3. V predloženem dokumentu je samo na splošno nakazana kot instrument 
za poravnavanje medsebojnih dolgov podjetij tudi obligacija, ni pa predvidena 
tudi kot instrument v odnosu družbeno-pohtična skupnost —1 podjetje. Zbornica 
zato predlaga, da se predvidi namenska obveznica tudi za proračunske insti- 
tucije in družbeno^pohtične skupnosti. 
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4. Pri uspešnejšem prilagajanju gospodarskih organizacij reformskim po- 
gojem je po našem mnenju treba predvsem poudariti potrebo po hitrejši mo- 
dernizaciji in rekonstrukciji tistih obstoječih kapacitet, ki imajo trajnejšo eW- 
nomsko perspektivo. Še vedno namreč ugotavljamo, da se razdrobljena inve- 
sticijska sredstva v gospodarskih organizacijah pretežno uporabljajo za druge 
namene. Po> našem mnenju igra pri tem določeno negativno vlogo tudi neselek- 
tivnost bančnega kreditiranja, ki ne spodbuja podjetij k investicijam za izbolj- 
šanje opremljenosti, tehnologije in sodobne organizacije. S tem pa je treba 
tudi zaostriti odgovornost bančnih organov za plasma sredstev ter povečati 
nadzor in strokovno kontrolo nad poslovanjem bank. 

Vendar pa sposobnost gospodarskih organizacij za rekonstrukcijo in mo- 
dernizacijo ni odvisna samo od njihovega razpolaganja z obstoječimi lastnimi 
sredstvi in od selektivnega kreditiranja s strani bank. Kljub jasno" postav- 
ljenim načelom reforme namreč še vedno obstoji določen fiskalni pritisk na 
sredstva podjetij. Gospodarstvu se nalagajo nekatere nove družbene obveznosti 
ali pa povečujejo obstoječe, s 'čimer se s parcialnimi ukrepi povečuje splošna 
finančna obremenitev gospodarstva. 

Takšno prakso opažamo na vseh nivojih. Kadar se odmerjajo te obvez- 
nosti, se rado pozablja na zmogljivosti in naloge gospodarstva in se gleda na 
družbene dajatve predvsem s stališča proračunov. 

Zbornica sodi, da bi bilo treba dosledno spoštovati z reformo sprejeto 
smernico, da se bo do leta 1970 uveljavilo razmerje 70 : 30 v delitvi družbenega 
proizvoda, medtem ko se v prvih dveh letih razmerje še poslabšuje. Sistem 
formiranja proračunov na vseh ravneh naj se oblikuje odvisno od doseženih 
gospodarskih rezultatov. Takoj pa je treba blokirati že letošnje znatne presežke 
proračunskih dohodkov nad planiranimi izdatki ter za ustrezno stopnjo zmanj- 
šati obremenitev gospodarstva v prihodnjem letu. 

Kolikor bi se zaradi nesorazmerja med skladi in osebnimi dohodki v 
gospodarstvu povečevala še anticipirana splošna potrošnja, bi to ne samo zmanj- 
ševalo akumulativnost gospodarstva, ampak bi obenem pomenilo tudi močan 
inflatorni pritisk. 

V prihodnje pa je treba v delitvi družbenega proizvoda zahtevati večjo 
pristojnost republik v delitvi tistega dela celotnega dohodka, ki pripada družbi, 
ne da bi se s tem povečala celotna obremenitev gospodarstva. 

5. V tistem poglavju predloženih zaključkov, ki obravnava aktualne na- 
loge s področja zunanjetrgovinskega režima, pogrešamo jasnejšo opredelitev 
carine kot ekonomskega instrumenta, ki naj uravnava pogoje domačega trga 
s tujimi. Tega pa ne moremo izvajati linearno, marveč se morajo tudi na tem 
področju uveljaviti večja selektivnost in strogo ekonomski kriteriji. 

Nikakor pa ne gre za carine uporabljati kot pretežno fiskalnega instrumenta. 
Poleg carine je treba razviti še druge ukrepe za zaščito domačega trga. Med 
take ukrepe štejemo zlasti predpise , o kvaliteti in provenienci ter o drugih 
lastnostih uvoženega blaga, nič manj pa tudi dosleden nadzor nad izvajanjem 
takih predpisov. 

Glede na obrazloženo mi dovolite, da predlagam konkretne formulacije 
nekaterih dopolnitev k besedilu dokumenta. 

V prvi točki naj se za tretjim odstavkom doda nov odstavek (ki je v prejš- 
njih formulacijah bil): Eden od pogojev za uspešnost takšne aktivnosti podjetij 
pa je v tem, da bodo tudi vsi državni organi odločno, hitreje ter bolj poglob- 
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ljeno proučevali gospodarska gibanja in predlagali ali podvzemali ukrepe, ki bi 
mogli vplivati na odpravo nastalih motenj in na pospešitev razvoja. 

V tretji točki v prvi alinei tretjega odstavka naj se za besedilom »večjo 
prožnost« doda »in hitrejšo cirkulacijo-«. 

K četrti točki pa je več amandmajev: V petem odstavku se pred sedanjo 
prvo alineo vstavita dve novi alinei. Prva se glasi: tako sistematsko 'Ureditev 
delitve družbenega proizvoda, da bo formiranje proračunov v strogi odvisnosti 
od gospodarskih rezultatov. In druga alinea: zagotovitev postopnega zmanjše- 
vanja udeležbe družbe v delitvi družbenega proizvoda v skladu z načeli gospo- 
darske reforme. 

Sedanja prva alinea naj se spremeni takole: zagotovitev zmanjšane ude- 
ležbe federacije v delitvi dela dohodka, ki ostane 'družbi ter povečanje pristoj- 
nosti republik pri tej delitvi. 

Z.a sedanjo tretjo alineo se vstavita dve novi alinei. Prva: povečanje 
materialne odgovornosti bank za varnost in selektivnost naložb ter zagotovitev 
mehanizma strokovne kontrole nad bančnim poslovanjem. Druga: uveljavitev 
takih gospodarskih instrumentov, ki bodo sredstva podjetij in bank usmerjali 
predvsem v naložbe za modernizacijo in rekonstrukcijo perspektivnih obsto- 
ječih kapacitet. 

V peti točki, v tretjem odstavku se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, 
ki se glasi: uskladitev delovanja blagovnega režima pri izvozu in uvozu z inte- 
resi in gibanji v domači proizvodnji in na tržišču. Zadnja peta alinea naj se 
spremeni tako, da se glasi: večja razčlenitev carinske tarife zaradi selektivnejše 
in ekonomsko bolj upravičene zaščite domače proizvodnje, za modernizacijo 
carinskega postopka in za uvedbo izvencarinske zaščite domačega tržišča pred 
nekvalitetnim uvozom. 

Za sedanjo peto alineo se doda nova šesta, ki naj se glasi: uvedba carinskih 
olajšav pri uvozu blaga za predelavo in dodelavo mednarodnih kooperacij, kadar 
je to blago namenjeno izvozu. 

V sedmi točki, v drugem odstavku naj se tretji stavek začne takole: Po- 
spešiti je treba tudi vključevanje mladine. Ce smem pripomniti, je tu preveč 
močan poudarek na vključevanju mladine v terciarne dejavnosti, ko pa je 
treba mladino vključevati tudi v druge gospodarske panoge. To verjetno ni bilo 
tako mišljeno in je morda samo poudarek malo* napačen. 

V šestem odstavku naj se doda na koncu nova alinea: Z republiškim pred- 
pisom je treba v celoti urediti status in šolanje vajencev. 

Predsednik zbornice: Leopold Krese. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima predstavnik izvršnega sveta 
tovariš Rino Simoneti, ki želi dati pripombe k predlaganim amandmajem. 

Rino Simoneti: V zvezi z amandmaji, ki jih je predlagal tovariš 
Krese, imam naslednje pripombe. Amandma k prvi točki je sprejemljiv, prav 
tako k tretji točki, vprašanje pa je primernost amandmaja k 4. točki. Predlaga 
se taka sistemska ureditev delitve, ki naj bo odvisna cd gospodarskih rezulta- 
tov. Naš proračunski sistem temelji na prispevku od osebnega dohodka. To pa 
pomeni, da če osebni dohodek ni v skladu z gospodarskimi rezultati, zahteva to 
nov način financiranja preračuna. Ne vem, če smo v tem trenutku sposobni 
oziroma če je primemo, da bi zaradi tega šli v popolnoma nov način financira- 
nja proračuna. 

13 
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K 2. amandmaju točke 4 pa 'bi opozoril na stanje, kakršno je v nekaterih 
skladih. V zdravstvenem in socialnem zavarovanju znaša tekoča izguba pri- 
bližno 2 milijardi in pol starih dinarjev. Pri tem pa stojimo pred nujno nalogo, 
da v Sloveniji revaloriziramo stare pokojnine in da je verjetno zelo težko v tem 
trenutku zahtevati zmanjšanje udeležbe drtažbe v delitvi neto produkta. Mislim, 
da bomo morali resnično vložiti velike napore v racionalizacijo tega področja 
itn da je to naš vsesplošni slovenski in jugoslovanski program šele pred nami, 
da ga je treba izdelati in da gospodarstvo upravičeno zahteva od nas vseh 
•celo morda program nacionalnega varčevanja. Vendar nekatere naloge so tukaj 
in tudi že nekateri dolgovi, katerim se ne bo mogoče izogniti. 

Povedati želim še nekaj, kar pa ni stališče izvršnega sveta, ampak moje 
osebno, da je problem financiranja infrastrukture, h kateri prištevam predvsem 
raziskovalno delo-, šolstva in klasične gospodarske infrastrukture, prav gotovo 
stvar slovenskega gospodarskega prostora in da tudi v bodoče ne bi smela biti 
izključena sredstva in možnosti, da republika kot republika sodeluje na teh 
področjih. Mislim, da trajno' ugotavljamo, da smo skrb, ki smo jo prevalili na 
banke, prevalili na enega izmed partnerjev, ki bo poslovno vedno zelo naklonjen 
kratkoročnim, rentabilnim naložbam in da bomo za dolgoročne naložbe morali 
sodelovati kot družba. 

Zato predlagam zboru, da se drugi del amandmaja k 4. točki opusti. Vsi 
ostali predlogi v zvezi s tretjo alineo so sprejemljivi, pri 5. točki pa upam, da 
formulacija ne pomeni usklajevanja z interesi in gibanjem v domači proizvod- 
nji, da bomo začeli jemati v zaščito podjetje za podjetjem, ampak da mislimo 
predvsem na jugoslovanski ekonomski interes v celoti, o katerem je govoril 
tovariš z inštituta. 

In končno, enako pripombo imam tudi glede izvencarinske zaščite domačega 
tržišča. Postopek za zaščito v pogledu dumpinga je sprejet, in če bo ustrezal 
tudi v pogledu kvalitete, lahko samo koristi, vendar se zopet ne sme spremeniti 
v eno izmed sredstev za zapiranje 'tržišča. 

K 7. točki so predlogi sprejemljivi. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! K temu, kar je dejal tovariš 
Simoneti, bi dodal morda samo še tole. Videti je, da se te pripombe nanašajo 
na prvotni tekst, ki je bil že medtem delno spremenjen in so v tekstu, ki smo 
ga dobili danes, nekateri momenti že upoštevani. Pri tem mislim zlasti za pred- 
loge k 4. točki, ki so pravzaprav najbolj sporni, so pa vendarle, morda samo 
malo drugače formulirani, vključeni v predloženem tekstu. Tu mislim pred- 
vsem na 1. alineo v 4. točki, kar zadeva zvezne organe in kjer je mišljeno 
predvsem zmanjšanje obrestne mere cd poslovnega sklada in kot posledica tega 
ustrezno zmanjšanje udeležbe federacije v delitvi družbenega proizvoda ter po- 
večana vloga republike, ki je bila tudi omenjena v enem od teh predlogov. 
Poleg tega moramo- upoštevati, da je v novem tekstu posebna točka 9, ki prav- 
zaprav bolj kompleksno' obravnava vlogo republike v vseh gospodarskih doga- 
janjih, tako da je duh teh predlogov, seveda nekoliko 'drugače formuliran, ven- 
darle tudi upoštevan. Mislim, da bi to lahko služilo komisiji za dokončno orien- 
tacijo pri formulaciji teh amandmajev. Pri tem pa prosim, ne pozabite tudi na 
tisti amandma, ki ga je predlagal tovariš Kržičnik. 

Prijavljena sta še dva diskutanta in sicer najprej tovariš Peter Skok, 
nato pa Ivan Zupan. Besedo ima tovariš Peter Skok. 
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Inž. Peter Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci'! 
Pri oceni poročila o gospodarskih gibanjih v preteklem obdobju se želim za- 
držati le ob problemu kovinsko-pređelovalne industrije. Kot je bilo in tre- 
nutno tudi še je gibanje po* vseh kazalnikih sodeč ugodno, pa kaže perspektiva 
te veje industrije povsem drugačno sliko. Ne moremo mimo tega, da predstav- 
lja že danes poročilo le retrospektivo, ki jo vsakodnevna resničnost v kovinski 
industriji dopolnjuje z nič več tako ugodnimi podatki. 

Če v tej panogi industrije ločimo dve veliki veji, tipično* serijsko in na 
drugi strani individualno prozvodnjo, ugotavljamo, da je prva zasedena z na- 
ročili za prihodnje leto z 2—5 °/o letne kapacitete. Med te spadajo STT, Vozila 
Gorica in Klima, druga skupina pa je zasedena z 0—35 %. V tej skupini so 
podjetja: Metalna, Litostroj, Kostroj, Itas, Žičnica in Indos. Sodim, da so ti 
podatki toliko tehtni, da jim bo potrebno posvetiti izredno pozornost. 

Ciklusi proizvodnje v eni kot v drugi veji te industrije nakazujejo ob 
takem stanju le nazadovanje proizvodnje, ki se bo izredno neugodno odrazila 
tudi na formiranje narodnega dohodka. Ko pri tem ugotavljam zaostajanje 
podatkov za resničnostjo*, sočasno predlagam, da republiški sekretariat za gospo- 
darstvo skupaj z republiško gospodarsko* zbornico takoj začne redno spremljati 
stanje naročil za prihodnje obdobje. Podatki zavoda za tržiščna raziskovanja 
v Beogradu imajo preveč pdudarjeno poprečje v grupacijah, ki imajo sicer isti 
naziv kovinsko^predelovalne industrije, a so za preciznejše analiziranje premalo 
diferencirani. 

Kot logično se ob tem pojavlja vprašanje nadaljnjega razvoja te industrij- 
ske panoge. Ob tem pa nimamo niti lokalnega niti ožjega niti širšega regio- 
nalnega razvojnega plana, ki bi nam nakazoval našo* pot, kar je bilo v razpravi 
že omenjeno. 

Povečanje vrednosti proizvodnje za 28% v I. polletju 1967, enako predvi- 
dena proizvodnja v drugem polletju 1967 kot v drugem polletju 1966, nakazuje, 
da se je kovinsko-predelovalna industrija z ocenjeno 11 % povečano proizvod- 
njo v letu 1967 nasproti letu 1966 ob. sočasno izrednih bremenih — naj omenim 
samo za okoli 66% v poprečku povišano amortizacijo — krepko vključila v 
naša reformna prizadevanja. S tem ni rečeno*, da ni moči doseči še več, vendar 
se ob tem srečujemo z vprašanjem, kam še z nadaljnjimi odstotki povišanja 
proizvodnosti, kateri manjka naročil, ki bi jih lahko ta industrija realizirala.. 

Pri tem se srečujemo z dvema realnostima. Na eni strani se srečamo z do- 
mačim tržiščem, za katerega je kovinsko-predelovalna industrija, predvsem 
težka investicijska, za okoli 50% predimenzionirana in bi zato morala svojo 
proizvodnjo zmanjšati. Ne mislim, da so* izhodi za to industrijo nove investicije, 
ampak bi bilo realneje govoriti o pravilnem odstotku sredstev celotnega 
narodnega dohodka, ki je namenjen za investicije. V zvezi s tem postavljam 
dilemno vprašanje, ali so sredstva za take naložbe 2%, 3% ali morda 4 %, kot 
jih na primer v zahodnih gospodarskih grupacijah izločajo* za tako imenovana 
javna dela. Ob tako zaostreni investicijski dejavnosti prihaja o*b razpisih do 
nerazumljivih pojavov, da dobijo naročila izvajalci, katerih cen ni mo*goče 
smatrati kot konkurenčne, saj so* višje od poprečja cen večine izvajalcev. Družr- 
bena kontrola bi v takem primeru bila morda na mestu, čeprav ne moremo 
mimo* dejstva, da so sredstva delovne organizacije njena last, s katerimi lahko 
suvereno razpolaga. 

Ob sočasni predimenzioniranosti lastnih kapacitet pa nastopajo na našem 
trgu tuji dobavitelji opreme, ki so sicer pogosto tudi kreditorji, vendar si pri 

13* 



196 Gospodarski zbor 

■tem ne sinemo zapirati oči pred tem, da pomeni v bistvu vsak tuj kredit od- 
tekanje denarnih sredstev v inozemstvo. Poglobljene razprave o zbiranju last- 
nih sredstev nam bodo verjetno pokazale izhod iz te, za kovinsko-predelovalno 
industrijo izredno neugodne situacije, ko preplavljajo domače tržišče tuje do- 
bave ob. sočasno zmanjšani stopnji zaposlenosti naše industrije. To preplavljanje 
-je našlo v črni metalurgiji svojo paralelo zaradi sistema LBO. Kazalo bi ta 
sistem ob sočasni realizaciji carinskih predpisov .ponovno preveriti. Nastopa 
tujih dobaviteljev pri dobavah, ki jih naša industrija še ne proizvaja, seveda 
me bi smeli onemogočiti. 

Pri plasmaju blaga na tujem tržišču se na drugi strani srečuje domača 
industrija s pomanjkanjem sredstev za kreditiranje kupca. To sicer ni nič 
novega, vendar menim, da' bi kazalo buditi možnosti za zbiranje sredstev, ki 
jih bo potrebno v te namene najti, z orooanjem 30 °/o dinarske vrednosti uvo- 
žene opreme na kredit, nadalje s sredstvi poslovnih bank z obvezno udeležbo 
federacije ter obvezno udeležbo proizvajalcev in njihovih bank; še razširiti 
pa z možnostjo angažiranja sredstev državljanov, katerih sredstva danes znatno 
presegajo sredstva delovnih organizacij, na primer v obiliki posojil itd. s po- 
večanjem dohodkov dr užb en-o apolitični h skupnosti, s primernejšim sistemom ob- 
davčitve in podobno. 

Pri plasmaju na tržišču držav SEV se srečujemo z administrativnimi ukrepi, 
katerim bo potrebno najti drugačno obliko kot doslej. Razumljivo je, da je 
treba stremeti za zmanjšanje debalansa s temi državami, vendar je po moji oceni 
pravilnejši način, če s temi državami dosežemo ugodnejšo in interesantnejšo 
blagovno listo, kot pa da zmanjšujemo obseg trgovinske izmenjave. Predlog za 
spremembo LBO režima v blagovno, denarni in ne samo denarni sistem, je po- 
sredno obsodba naše trgovine, ki naši industriji ni uspela zagotoviti iz vzhodnih 
držav tega, kar potrebuje. 

Z aspekta gospodarske organizacije pa bi navedeni predlog nekoliko kari- 
kiral. Če bi na primer Metalna hotela izvoziti v Bolgarijo veliki 500-tonski 
žerjav, bi se morala čimbolj potruditi, da bi za ekvivalent uvozila na primer 
rožno olje, kar bi bil primeren artikel za nadaljnje trgovanje. 

Razumljivo je, da je potrebno obstoječi predlog temeljito prerešetati in ne 
prevaliti na gospodarsko organizacijo novega bremena, to je iskanja tržišča za 
potrebno blagovno menjavo. Predlog, da pri določenih industrijskih grupacijah 
pri GDK režimu ne bi bilo vezave uvoza z izvozom, je mogoče sprejeti, kolikor 
bo sočasno preciziranje te grupacije dovolj natančno, in predvsem pravično. 

Na koncu svojih izvajanj želim ponovno poudariti resno stanje kovinsko- 
predelovalne industrije, ki terja hitro ukrepanje, in ki ga ni moč več zavleči 
v daljše obdobje, kajti prvim delovnim mestom v štiri- do petmesečnem ciklusu 
proizvodnje v podjetjih individualne proizvodnje stalno grozi nevarnost neza- 
seđenosti. Temu pa se ni mogoče izogniti s spremembo reforme, pač pa s 
pravilnim izkoriščanjem možnosti, ki so bile tu nakazane in jih vključuje tudi 
predlog resolucije. Potrebna je hitra in učinkovita akcija. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš inž. Ivan Zupan. 

Inž. Ivan Zupan: V današnji razpravi, kot tudi v vseh prejšnjih, smo 
že primerno poudarjali, s kakšnim problemom se ubada naša industrija pri 
plasiranju svoje proizvodnje. Pri tem moramo ponovno ugotoviti, da smo proti 
tujim kreditom praktično brez moči. Znana je zadeva z vagoni, morda še bolj 
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škodljiv pa je primer, da Železarna Zenica uvaža med drugim ne samo celotno' 
opremo, ampak celo železno* konstrukcijo, s čimer sama sebi zmanjšuje možnost 
polne zaposlitve svoje valjarne. Poleg tega pa je splošno znan še tretji pro- 
blem v Sloveniji, da smo popolnoma brez imoči glede lastnega kreditiranja pri 
izvozu. 

Strinjam se z ugotovitvijo, ki je bila tu že izrečena, da je akumulacija 
v zvezi previsoka in da je v tem iskati vzrok za celo vrsto težav. V mislih 
imam dejstvo, da Slovenija izloča, nam sicer neznano višino sredstev, ki so 
namenjena za razvoj nerazvitih krajev v naši zvezi. To delajo sicer tudi druge 
države, zlasti industrijske razvite države v svetu, in če to delamo tudi mi, je, 
sicer prav, tcda tu nastopa neko tretje dejstvo. Slovenija izgublja tako finančna 
sredstva, zaradi česar imamo težave pri razširjeni reprodukciji, ker odtegujemo 
ta sredstva iz lastne razširjene reprodukcije. Zvezi dajemo denar, ki se na 
nerazvitih področjih uporablja za lastno izgradnjo z dvema negativnima posle- 
dicama. O eni je že govoril tovariš Skok iz Metalne, da se daje ta denar za. 
investicijsko opremo, ki jo nabavljajo drugod, ne pa v Sloveniji, ki bi lahko 
proizvedla opremo za nerazvite kraje. Pdudaril sem že, da ves svet podpira 
nerazvite, vendar ob tem vzdržuje oziroma povečuje zaposlenost doma. V našem 
primeru pa smo to obrnili na glavo. 

Ob mnogih drugih problemih to ni majhen problem, zato sem hotel nanj 
še posebej opozoriti, ker se ga nekako vse preveč izogibljemo. 

Drugo. Iz celotne današnje razprave je čutiti tendenco, da se glede izvoza 
orientiramo prvenstveno na konvertibilno področje. Tu pa smo zelo neenako- 
pravni in v zelo težkem položaju. Oglejmo si nekaj osnovnih dejstev. Vsak naš 
proizvajalec, ki hoče prodajati svoje izdelke na zahodnem tržišču, mora v svoji 
analizi izhajati iz domicilne cene, ki velja v deželi uvoznika in od te cene od- 
šteti spodbudni element, ki ni majhen, dalje carino, davek in transportne 
stroške, kar vse znese 20 do* 35, pa tudi več odstotkov cd njegove cene. Z drugo 
besedo*, naša cena za izdelke, ki jih prodajamo na zahodnem tržišču, na tržiščiu 
konvertibilnih področij, mora biti vsaj za 20 do 35 in tudi več odstotkov nižja 
od tamkajšnjih domicilnih cen. 

Mislim, da nam je povsem jasno, da naša industrija, prvenstveno bazična, 
pri čemer je mišljena predvsem metalurgija, pa tudi kovinsko-predelovalna 
industrija, še zdaleč ne skriva v svoji kalkulaciji tako* visoke akumulativnosti, 
da bi to lahko odštela. Ne samo to, biti nam mora jasno, da je skoraj nemogoč 
vsak izvoz iz tistih gospodarskih vej, v katerih je delež kapitala v proizvodnji 
izredno visok in kjer je delež osebnih dohodkov, kjer bi mi edino lahko- še 
konkurenčno nastopali zaradi relativne« nižjih osebnih dohodkov, majhen. 

Problem je torej v tem, da polno zaposlenost kapacitet lahko* obdržimo, 
če gremo v izvoz. Izvoz pa je povezan z izgubo in vse kalkulacije mejnih stro- 
škov in vse drugo kar semkaj sodi, nič ne pomaga, ker nam izguba ostane. Naše 
gospodarske organizacije ne ustvarjajo dolar po nominalnem tečaju 12,50 N din 
za dolar, temveč dosegajo vrednost dolarja 15, 17,50 N din. in celo« več. Tako 
imajo naše gospodarske organizacije bore malo od tega dolarja, na drugi strani 
pa realno predpostavljamo*, da vsi drugi, ki ta dolar dobijo po uradnem tečaju, 
z njim nekoliko lažje gospodarijo, kot pa bi, če bi se morali do njega prikopati 
s takimi težavami, kot se mora naše gospodarstvo. 

Gospodarske organizacije razpolagajo z retencijsko kvoto, toda poudarim, 
naj, da res samo z retencijsko kvoto, pa z ničemer drugim. Ta pa je prenizka, 
da bi lahko pomenila realno stimulacijo. Postavljata se dve vprašanji. Analize 
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v naših gospodarskih organizacijah kažejo, da je proizvodnjo mogoče obdržati 
na določeni višini, če gremo v izvoz, na drugi strani pa dokazujemo sami sebi, 
da smo sposobni ustvarjati kvalitetno in ob času. Vendar ostaja še tretji mo- 
ment, da nas izvoz sam tišči v to, da naša akumulativnost krepko pada oziroma 
kot sem že rekel, ob lupoštevanju vseh teorij mejnih stroškov nikakor ne pri- 
demo do tega, da bi izvoz pokrival lastno ceno. 

Pojavlja se tudi naslednje vprašanje. Menim, da bo prej ali slej treba 
spraviti v obravnavo misel, naj deviza postane blago, a pomeni, naj gospo- 
darske organizacije s temi devizami in s tem blagom razpolagajo. Razpolagajo 
naj ne le z retencijsko kvoto, ker bo na tej osnovi lažje prišlo do izboljšanja 
obstoječega položaja. To je morda dokajšnja zahteva, toda dokaj krepka je tudi 
zahteva, naj se gospodarstvo zaradi krepitve svojega položaja čimbolj orientira 
na izvoz. Morda bi zato za začetek zadoščala samo nekoliko večja retencijska 
kvota, se pravi večja udeležba, ki bi našemu gospodarstvu omogočila enako- 
pravnejši nastop. 

Ko to omenjam, imam v mislih, da bi v primeru, če bi naše gospodarstvo 
razpolagalo z večjo retencijsko kvoto oziroma z večjim deležem deviz, potem 
lahko za svojo' reprodukcijo nabavljajo surovine po taki ceni, ki mu bodo omo- 
gočale redno nastopanje na zunanjem tržišču. Na eni strani bo nabava takih su- 
rovin iz uvoza pomagala težo reforme prenesti na širša ramena, ne pa samo 
na ramena tistih, katere smo v prvi fazi izvajanja reforme preori en tirali ozi- 
roma so sami ugotovili, da se morajo preorientirati na izvoz. Zahteva je morda 
krepka, vendar mislim, da gospodarstvo ne bo moglo mimo tega, da ne bi 
začelo to vprašanje ostreje postavljati. 

Tretje je, vprašanje naše carinske zaščite. Sam sem že na tem mestlu govoril 
in navajal primerjalne podatke o carinski zaščiti, s katero je zaščitena naša 
industrija oziroma s kolikšno carinsko zaščito se moramo ukvarjati pri izvozu 
na konvertibilna področja. Razlike so občutne in mislim, da so poznane. Tu pa 
imam drugo misel. Sredstva, ki jih zbira naša družba iz carinske zaščite, se po 
našem mnenju, po mnenju izvoznikov, v premajhni meri uporabljajo za izrav- 
navo izgub, da ne govorim o drugih elementih pri izvozu. Mislim, da bi bilo 
ljudi tu potrebno- razmisliti v tem smislu. V Evropi skoraj nihče ne more izva- 
žati proizvodov črne metalurgije brez večje pomoči 'države, prav gotovo pa ne 
naša mlada jugoslovanska industrija, ki jo bremeni cela vrsta elementov prejš- 
njega obdobja. Menim, da se je v zvezi s tem najprej treba odločiti za tisto, 
kar je možno hitreje realizirati, to je za povečanje retencijske kvote. Verjetno 
pa bo treba energično postaviti tudi zahtevo, naj se sredstva iz carinske zaščite 
pri uvozu v večji meri uporabijo za izravnavo izgub pri izvozu. 

Ce. sem se že zaustavil pri teh vprašanjih in če poudarjam, da govorim pred- 
vsem za panogo 114, menim, da je treba vpeljati več reda v naš uvoz. V 
zadnjem času je bilo v zvezi s tem sicer.marsikaj rečenega in imam vtis, da ne 
bo ostalo samo pri besedah. Vendar bi kljub temlu povedal še nekaj (misli. 

Prvenstveno bi bilo potrebno začeti močneje vezati uvoz z izvozom. Vezava 
naj bi bila uveljavljena zlasti tedaj, če to izvaja trgovska organizacija ali pa 
gospodarske organizacije same za sebe in to nasproti inozemskemu partnerju. 
Sam sem imel v zadnjem času priložnost razpravljati z nekaterimi skupinami 
nemških podjetij in drugimi, ki kažejo dokajšnje razumevanje za vezavo njiho- 
vega izvoza z uvozom od nas, ker se jasno zavedajo, da enostransko trgovinsko 
poslovanje nima dolgega roka. Tega dejstva, za katerega je pri industrijskih 
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partnerjih na zahodu polno razumevanje, se je treba v našem trgovinskem po- 
slovanju močneje oprijeti. 

Poleg tega mislim, da bi bilo treba našo notranjo trgovino -urediti v tem 
smislu, da bi bila določena vezava v prodaji domačega in uvoženega blaga, seveda 
bi kot 3. točko navedel enega izmed pogojev, za katerega mislim, da je že več 
ali manj sprejet, da bi se take trgovske organizacije lahko posluževale uvoza 
le tedaj, ko bi poravnavale svoje obveznosti do domačih dobaviteljev. Poznamo 
primere, da so> posamezne trgovske hiše dolžne samemu podjetju po milijardo 
in pol starih dinarjev, ko hkrati vemo, da pa ta sredstva koristijo za uvoz tujega 
blaga in za plasiranje tega blaga na domačem tržišču. 

Menim, da so to elementi, ki jih je treba upoštevati. Naša gospodarska 
situacija ni posebno rožnata in je verjetno marsikje situacija neprimerno težja, 
kot pa jo naša današnja razprava in naša poročila prikazujejo. 

Na kraju bi izrazil še misel, ki sem jo pravzaprav že načel, kako v našem 
gospodarstvu — pri čemer najmanj mislim na dogajanja v našem slovenskem 
merilu ■—■ težo gospodarskih dogajanj ali težo reforme, če jo že tako imenujemo, 
enakomerneje nositi. Dnevno^ časopisje je v preteklem tednu objavilo primer- 
jave osebnih dohodkov posameznih vej za neki mesec pred reformo in pa za 
zadnji mesec letošnjega obdobja. Iz; te primerjave izhaja, da so nastali premiki 
v višini osebnih dohodkov v razmerju 1 : 2 in 1 :2,5 in podobno, da pa so v 
bazični industriji in tam, kjer je delo težko in zahtevno, kjer nismo mogli 
uvesti niti skrajšanega delovnega tedna, poviški osebnih dohodkov minimalni. 

Tovariš Arzenšek in drugi so o teh stvareh danes že govorili in zato tega 
ne bi ponavljal. Izrazil bi samo svoje soglasje z vprašanjem, ki ga je nek novinar 
načel na televizijski cddaji konec prejšnjega tedna, ko je postavil vprašanje 
glede disproporcev. 

Mislim, da sem v svoie osebno. zadovoljstvo našel danes v teh dopolnilnih 
elaboratih enako misel, da se bo tega problema treba resno lotiti. 

Danes smo tu ugotovili in to' poudarjajo tudi elaborati, da osebni dohodki 
prekoračujejo mejo-, ki je dana s povečano produktivnostjo. Glede tega se 
moramo zavedati, da v našem gospodarstvu prevladujejo določeni odnosi, ki 
so realna posledica političnih dogajanj, v prejšnjih letih, razen če odštejemo 
zadnji dve že reformski leti. Zato se ni treba čuditi, če se potem pojavlja vrsta 
vprašanj, kdo je tisti, ki nam meri višino zavesti, predvsem glede tega, koliko 
bomo dali za osebne dohodke, koliko pa bo potrebno usmeriti za nadaljnji raz- 
voj gospodarstva. Ker ta vprašanja niso redka in ker pri mnogih članih kolek- 
tivov nalete na hiter in odobravajoč sprejem, pozdravljam misli, ki so nakazane 
v materialih, ki smo jih danes dobili, da se s tem vprašanjem začne resneje 
ukvarjati vsa naša slovenska skupnost. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima 
tovariš Matko Kavtičnik. 

Matko Kavtičnik: Tovarišice in tovariši, tovariš predsednik! V 
poročilu, ki smo ga dobili in tudi v današnji razpravi, se nihče še ni dotaknil 
zasebne obrti. Zato bi o tem hotel nekaj reči. Nezaposlenost je eno izmed zelo 
zaskrbljujočih dejstev, zlasti še za mlajši kader. Ce govorimo, da je mladina 
naša bodočnost, potem bomo morali temu dejstvu posvetiti veliko več pozor- 
nosti, kot pa jo posvečamo v resnici. Sodim, da ne smemo ostati le pri raz- 
pravi, temveč se moramo tega z vso resnostjo lotiti in ukrepati. 
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V poročilu je prikazano, da je zasebni sektor edini, ki je v tem obdobju, 
kolikor je le mogel, ublažiti ta problem. Zato sodim, naj se omejenost zaposlo- 
vanja na maksimalno 5 zaposlenih n'ujno poveča. Bojazen glede bogatenja za- 
sebnikov je cdveč, če bi to dejavnost ustrezno obdavčili, vendar le toliko, da 
bi zasebnik še vedno imel interes. Ne smemo gledati posameznikov, ki v za- 
sebnem kot v družbenem sektorju vedno< izpadajo-. Mislim, da 20 % prometni 
davek, ki ga plačuje zasebni sektor pri nakupu reprodukcijskega materiala, ki 
ga pa družbeni sektor ne plačuje, ni pravičen. Družbeni in zasebni sektor je 
treba glede tega izenačiti, ker bosta le tako lahko spet enako konkurenčna, 
V zahodnih državah je veliko zanimanje tudi za naše zasebne obrtnike, da bi 
z njimi kooperirali, in da bi prevzeli tudi konkretna dela. Tu pa legalno ni 
nobene možnosti, ker nastopajo le kot posamezniki na neorganiziran način. 
Vendar bi tudi kot zasebniki lahko na organiziran način in pod enakimi pogoji 
kot družbeni sektor prinašali naši družbi lepa devizna sredstva. Mnenja sem, 
da moramo pri tem problemu v družbenem in zasebnem sektorju uveljaviti 
bolj elastične zakonske ukrepe, ki bodo tudi izvedljivi. Ce gredo- v inozemstvo 
zasebniki organizirano-, bo družba imela velike koristi, ker bodo devizna sred- 
stva prinašali do-m-o-v in družba bo participirala pri teh sredstvih v enakem 
odstotku kot pri družbenem sektorju. Izvajanje reforme in stabilizacija našega 
gospodarstva zahteva hitrejše in temeljitejše ukrepanje brez sentimentalnosti. 
Zato sodim, -da se morajo naši zakoni, zvezni k-ot republiški, hitreje prilagajati, 
ker jih refo-rma pravzaprav prehiteva. Tu gre predvsem za zakon o delovnih 
razmerjih in še nekatere druge zakone, kjer je treba več pravic dati samouprav- 
nim organom in vodstvenim kadrom. Samo s hitrim ukrepanjem bomo lahko 
rešili včasih že skoraj zamujeno. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo! (Nihče.) To pomeni, 
da je razprava na ločeni seji zaključena. Sledila !bo skupna seja obeh zborov 
republiškega in našega, kjer bomo sprejeli ugotovitve, ki so bile predlagane z 
amandmaji. Začetek seje bo ob 16. uri v veliki dvorani, prosim pa člane našega 
gospodarskega zbora, ki so sodelovali pri formuliranju ugotovitev, da se takoj 
sedaj udeležijo v sobi št. 212 seje te komisije, kjer se boste dogovorili za 
dokončno redakcijo skupnega predloga. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.05 in se je nadaljevala ob 16.30.) 

Predsednik Miran Goslar: Sledi 5. točka dnevnega reda, 
obravnava in sklepanje o predlogu zakona o morskem ribištvu. 

Predlog tega zako-na je skupščini predložil izvršni svet. Za predstavnika 
je določil tovariša Komela. Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati še kakšno 
ustno obrazložitev k predlogu? Prosim, tovariš Lojze Ko-mel. 

Lojze Komel: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zako-na o mor- 
skem ribištvu predstavlja dopolnitev in prilagoditev določb temeljnega zakona 
o morskem ribištvu pogojem in razvoju morskega ribištva na območju republike 
Slovenije. 

Do uveljavitve novega temeljnega zakona se je pri nas uporabljal splošni 
zakon o morskem ribištvu iz leta 1950. Novi temeljni zakon upošteva načelo 
decentralizacije, občinam daje širša pooblastila, republikam pa nalaga, da z 
zakonom regulirajo določene zadeve morskega ribištva. 
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Predloženi predlog zakona ureja zato zadeve, ki so v temeljnem zakonu 
le načelno urejene in tiste, ki jih zvezni zakon ne ureja, vendar določa, da jih 
republike z zakonom uredijo. Določba temeljnega zakona, da so ribe in druge 
morske živali v ribolovnem morju Jugoslavije družbena lastnina in da je mogoče 
pridobiti pravico uporabe oziroma lastninsko pravico nad ribami le ob pogojih, 
ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi, obvezujejo tudi 
našo republiko, ki sicer zajema le 35 km morske obale ali 1,67% od celotne 
jugoslovanske obale, da z zakonom regulira določena vprašanja. 

Četudi zajema torej naša republika le mali del jugoslovanske morske obale, 
pa se ukvarja z morskim ribolovom v gospodarsko pomembnem obsegu gospo- 
darska organizacija Delamaris v Izoli, ki realizira 9,5% cd celotnega letnega 
odlova morskih rib v Jugoslaviji. 

V predlogu zakona je dan močnejši poudarek varstva ribjega nara- 
ščaja in neodraslih rib pred preintenzivnim izkoriščanjem in uničevanjem. 
Za gojitev in razmnoževanje rib in školjk v Portoroškem zalivu je bila na 
predlog občine Piran že leta 1962 izdana odredba o omejitvi ribolova v Porto- 
roškem zalivu. Zato je tudi v tem predlogu zakona in v skladu z določilom 
temeljnega zakona o morskem ribištvu razglašen ta zaliv za ribolovni rezervat. 

Iz predloga zakona je razvidno', da bo pretežni del opravil in nalog v pri- 
stojnosti občinskih skupščin in njihovih organov, v pristojnosti republiškega 
upravnega organa pa bodo le naloge v zvezi s podrobnejšimi predpisi o načinu 
ugotavljanja strokovne usposobljenosti za gospodarski ribolov, o fakultativnih 
ukrepih glede varstva ribjega zaroda, nedoraslih rib in drugih morskih živali, 
o skrbi za napredek ribiške inšpekcije in nadzora dela občinskih organov za 
ribiško inšpekcijo, o izdaji predpisa o legitimaciji za ribiškega inšpektorja, o 
predpisu obrazca ribiškega registra za posameznike, ki se ukvarjajo z gospo- 
darskim ribolovom in o obrazcu dovoljenja za izvrševanje gospodarskega ozi- 
roma športnega ribolova. 

Ker je ribolovno morje Jugoslavije enotno ribolovno območje, je predlog 
zakona skoraj v celoti usklajen tudi z določbami republiškega zakona o mor- 
skem ribištvu Socialistične republike Hrvatske. 

Predlog zakona so obravnavali odbor za proizvodnjo in promet republiškega 
zbora, občasni odbor za proizvodnjo*, promet in poslovno sodelovanje gospodar- 
skega zbora in zakonodajno-pravna komisija skupščine. Pripombe, ki so bile 
predlagane, so akceptirane in s predlogom -usklajene. 

Iz navedenih razlogov in glede na obrazložitev, ki je predlogu zakona pri- 
ložena, predlagamo, da se predloženi zakon sprejme. 

Predsednik Miran Gosi ar: Hvala lepa! Želijo predstavniki odborov 
in zakonodajno-pravne komisije še kaj pripomniti? Prosim tovariš Prinčič. 

Egon Prinčič: Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje gospodarskega zbora je o predlogu zakona razpravljal in dal k nje- 
govemu pirvotnemlu besedilu dva amandmaja. Oba amandmaja sta bila spre- 
jeta. Zakonodajno-pravna komisija pa je predlagala še naslednjo dopolnitev 
14. člena: »v pribrežnem pasu do ene navtične milje od obrežja«. Ker je ta 
dopolnitev samo pravnotehničnega značaja in doprinaša k jasnosti dikcije, se 
odbor z dopolnitvijo* strinja in predlaga zboru, da zakon z vsemi dopolnitvami 
sprejme. 
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Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Če nihče, pomeni, 'da lahko preidemo na glasovanje o predlogu 
zakona. 

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

Ugotavljam, da je zakon o pomorskem ribištvu soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo' in 
sklepanje o predlogu zakona o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala. 

Tudi ta zakon je predložil skupščini izvršni svet in določil kot svojega 
predstavnika tovariša Komela. Tovariš Lojze Komel, želite besedo? (Da.) 
Prosim. 

Lojze Komel: Tovarišice in tovariši. Predloženi zakon o sadilnem 
materialu obravnava določena vprašanja, važna za sadjarstvo, vinogradništvo, 
hmeljarstvo in gozdarstvo. Izredno ugodni naravni pogoji omogočajo v dolo- 
čenih območjih naše republike proizvodnjo najkvalitetnejšega sadja, kvalitetnih 
konsumnih vin pa tudi proizvodnjo hmelja, ki je v glavnem izvozno blago in 
zavzema v mednarodni menjavi zelo pomembno mesto. Slovenija je izrazito 
gozdnata dežela, prostrana zemljišča ob večjih rekah, ki za kmetijsko proiz- 
vodnjo niso primerna, nadalje steljniki in podobna zemljišča pa so prikladni 
za gojenje gozdnih plantaž intenzivnih nasadov hitro rastočih iglavcev in 
listavcev. 

Glede na obseg površin zaznamujeta sadjarstvo in vinogradništvo v Slo- 
veniji ekstenzivno proizvodnjo, saj okoli 85 °/a starih kmečkih sadovnjakov in 
vinogradov ne ustreza sedanjim ekonomskim razmeram. Ekstenzivnost se od- 
raža v izmenični rodnosti in slabi kvaliteti sadja. To nihanje pridelkov iz. leta 
v leto povzroča določene težave pri preskrbi trga, proizvajalcem teh nasadov 
pa ne zagotavlja stalnega dohodka. Ceni se, da je v Sloveniji okrog 80% vi- 
nogradov starih več kot 50 let in so torej že presegli mejo ekonomske renta- 
bilnosti. 

Intenzivne nasade v kmetijstvu in gozdarstvu smo v Sloveniji začeli obnav- 
ljati po letu 1958, pri čemer je bila osnovna orientacija zasnovana na veliki 
in specializirani proizvodnji, kjer je le na podlagi tehnične in tehnološke moder- 
nizacije mogoče ustvariti kvaliteto, ustaljeno proizvodnjo in rentabilnost. V tem 
obdobju smo uspeli obnoviti in rekonstruirati okoli 15%) površin sadovnjakov 
in vinogradov, dosti več pa hmeljišč. Osnovano pa je bilo v tem obdobju tudi 
precej nasadov hitro rastočega gozdnega drevja. Tako osnovani nasadi v kme- 
tijstvu že dajejo kvaliteten pridelek na naša tržišča, v gozdarstvu pa predvide- 
vajo prvo sečnjo iz teh nasadov že leta 1973. Boljši ekonomski pogoji, ki sta 
jih kmetijstvo in gozdarstvo pridobila z gospodarsko reformo, se odražajo tudi 
na večji zainteresiranosti za osnovanje novih nasadov. Zaradi kritičnega stanja 
in potreb po teh proizvodih in za uspeh vseh prej naštetih proizvodnih panog, 
podpira republika njihov razvoj in jim je v srednjeročnem programu dala 
prioritetno mesto. Z zakonom o usmeritvi sredstev SR Slovenije pa bo republika 
prispevala tudi finančna sredstva, potrebna za vlaganje v razširjeno reproduk- 
cijo, predvsem za te namene. 

Naprava nasadov je draga investicijska naložba in ima uporaba nekvali- 
tetnega sadilnega materiala daljnosežne negativne materialne posledice. Nasadi 
so namreč monokultura, katerih proizvodnja traja 10 in več let. Zato je pri 
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osnovanj'u novih intenzivnih nasadov za uspešnost in rentabilnost teh nasadov 
prvenstvenega pomena kvaliteta sadilnega materiala in to ne samo v smislu 
drevesničarskih norm, temveč predvsem kvaliteta izhodiščnega materiala, to 
je matičnih rastlin, ki se uporabljajo za pridobivanje semena, cepičev, potak- 
njencev itd. Kvaliteta sadilnega materiala namreč bistveno vpliva na hitrejšo 
rodnost ter doseganje večjega, kvalitetnejšega in stalnejšega pridelka. 

Za doseganje teh ciljev je v zakonu o pogojih za pridelovanje sadilnega 
materiala dan. glavni poudarek prav urejanju teh vprašanj. Pripomniti je, 
da sta bila pridelovanje in promet s sadilnim materialom, v kmetijstvu in go- 
zdarstvu prvikrat enotno urejena v naši državi s temeljnim zakonom o sadilnem 
materialu, ki je bil sprejet v jeseni leta 1966. 

S tem zakonom se ureja zlasti, kdo lahko prideluje sadilni material in pod 
kakšnimi pogoji, kakšen sadilni material gre lahko v promet oziroma kakšnega 
lahko uporablja delovna organizacija za lastno proizvodnjo'. Temeljni zakon o 
sadilnem materialu ureja dokaj natančno skoraj vsa vprašanja s tega področja. 
Pred tem zakonom je vsaka republika s svojimi predpisi po svoje urejala ta 
vprašanja, kar je povzročalo 'določene težave v proizvodnji kot tudi v prometu 
s sadilnim materialom. Pri pripravi in izdelavi osnutka republiškega zakona 
o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala smo se torej omejili le na do- 
ločbe" za katere so republike posebej pooblaščene. Podrobneje pa zakon ureja 
tudi registre in evidenco o pridelovanju sadilnega materiala, s čimer smo se 
izognili posebnemu izvršilnemu predpisu. 

Republike so pooblaščene, da predpišejo pogoje glede objektov, opreme in 
strokovnega kadra za pridelovanje sadilnega materiala. Smatrali smo, da ne bi 
bilo smotrno, da bi proizvajalcem predpisovali obseg površin in kakšno opremo 
morajo uporabljati pri pridelovanju sadilnega materiala. Glavni poudarek smo 
dali predvsem uporabi in zagotovitvi reprodukcijskega materiala, to je, da 
proizvajalci sadilnega materiala vežejo svojo proizvodnjo na kontinuirano 
oskrbovanje s selekcioniranim izhodiščnim materialom, ki je potreben za pro- 
izvodnjo sadilnega materiala in pa strokovne usposobljenosti kadrov za to 
proizvodnjo in za izvajanje strokovne kontrole. 

S tem v zvezi in po pooblastilu temeljnega zakona republiški sekretariat 
za gospodarstvo določi strokovne delovne organizacije, ki bodo odbirale in pri- 
znavale matične rastline in semenske sestoje, pa tudi način odbiranja in pri- 
znavanja sadilnega materiala po enotni metodi. 

Predlagani zakon nadalje določa, da republiški sekretariat za gospodarstvo 
vodi register pridelovalcev sadilnega materiala ter da odloča o vpisu in izpisu 
proizvajalcev. Republiški sekretar za gospodarstvo bo objavljal v Uradnem 
listu SR Slovenije seznam delovnih organizacij, ki so registrirane za pridelo- 
vanje sadilnega materiala in seznam delovnih organizacij, ki so 'usposobljene 
za opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem sadilnega materiala. Na 
ta način bodo obveščeni vsi zainteresirani. 

Tako temeljni kot predlagani republiški zakon o sadilnem materialu po- 
menita celoto1, ki ureja in omogoča proizvodnjo sadilnega materiala v taki 
kvaliteti, ki zagotavlja proizvajalcem boljšo osnovo za nadaljnjo proizvodnjo. 

Predlog zakona je obravnaval odbor za proizvodnjo in promet republiškega 
zbora, občasni cdibor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodar- 
skega zbora in zakonodajno-pravna komisija skupščine. Pripombe, ki so bile 
predlagane, so sprejete in s predlogom usklajene. Iz navedenih razlogov pred- 
lagam, da se predloženi zakon sprejme. Hvala lepa. 
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Predsednik Miran Goslar: Poročevalec od'bora je tovariš Jože Slavič, 
ki mu dajem besedo. 

Jože Slavič: Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in 
občasni odbor za proizvodnjo-, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega 
zbora sta na skupni seji dne 25. septembra 1967 obravnavala predlog zakona 
o pogojih za pridobivanje sadilnega materiala, ki ga je predložil Skupščini SR 
Slovenije njen izvršni svet. 

Predlog zakona o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala dopolnjuje 
temeljni zakon z določbami, za katere so republike posebej pooblaščene. Odbora 
k predlaganim rešitvam v zakonskem besedilu nista imela pripomb. Odbor za 
proizvodnjo in promet rep'ubliškega zbora in občasni odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora predlagata torej repu- 
bliškemu oziroma gospodarskemu zboru, da sprejmeta predlog zakona v pred- 
loženem besedilu, vključijo pa naj se tudi popravki zakonodajno-pravne komisije 
kot so predlagani v njenem poročilu k 2. členu predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati 
o predlogu zakona? (Ne javi se nihče.) Torej lahko glasujemo. Kdor je za pred- 
log zakona, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon je torej soglasno sprejet. S tem je dnevni red seje izčrpan in zaklju- 
čujem 44. sejo gospodarskega zbora. Hvala lepa! 

(Seja je bila zaključena ob 16.50.) 
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38. seja 

(11. oktobra 1967) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Za- 
čenjam 38. sejo prosvetno-kul turnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo je pismeno opravičil svojo odsotnost poslanec Karel Puš. 
Od povabljenih sta se opravičila Marjeta Pal iz Murske Sobote in Ludvik 
Gabrovšek, predsednik pedagoškega sveta SR Slovenije, Franjo Hajoš pa je 
sporočil, da ga bo nadomeščal Aleksander V ar ga. Ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 37. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o knjižnični mreži v SR Sloveniji; 
4. obravnava predmetnika za slovenske osnovne šole na narodnostno me- 

šanem območju občin Izola, Koper in Piran ter učnega načrta za pouk itali- 
janskega jezika; 

5. obravnavanje predmetnika in učnega načrta za dvojezične osnovne 
šole. 

Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo oziroma spre- 
minjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem ugotav- 
ljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Poslanec Bojan Kardelj želi seznaniti naš zbor z dosedanjim delom iniciativ- 
nega odbora, za "ustanovitev kluba poslancev, hkrati pa naproša poslance, ki se 
želijo včlaniti v klub, da izpolnijo prijavnice in jih oddajo tajnici našega zbora. 
Predlagam, da nas tovariš Kardelj seznani z delom iniciativnega odbora potem, 
ko bo dnevni red seje izčrpan. 

Pred prehodom na dnevni red vas želim obvestiti, da sem na današnjo sejo 
povabil poleg predstavnikov izvršnega sveta, republiškega sekretariata za pre- 
sveto in kulturo, republiške konference SZDL, republiškega sveta sindikatov 
za Slovenijo', centralnega komiteja Zveze mladine Slovenije in republiškega 
odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti, upoštevaje dnevni red, še pred- 
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stavnike Društva bibliotekarjev, Slovenske matice, Narodne in univerzitetne 
knjižnice, centralne tehnične knjižnice, delavske knjižnice, matične službe, ki 
dela v okviru mednarodne in univerzitetne knjižnice, pionirske knjižnice, sveta 
za založništvo pri gospodarski zbornici SR Sloveniji, Mladinske knjige, Can- 
karjeve založbe in Državne založbe ter še predstavnike pedagoškega sveta SR 
Slovenije, zavoda za šolstvo SR Slovenije, pedagoškega inštituta in inštituta 
za narodnostna vprašanja. Poleg tega pa še Marjeto Pal in Franca Hajoša, na- 
mesto katerega je prisoten Aleksander Varga, dr. Svetozarja Poliča, Črtomira 
Kolenca ter Lea Kosilija. Vse povabljence vabim — z vašim soglasjem — k 
tvornemu sodelovanju v razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 37. seje našega zbora. 

Ima kdo k osnutku zapisnika kakšno pripombo odroma spreminjevalni ali 
dopolnilni predlog? (Nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik 37. seje soglasno 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska 
vprašanja. 

Poslanec našega zbora Boris Feldin je pismeno zastavil vprašanje v zvezi 
s pošiljanjem brezplačnih izvodov tiska in periodik študijskim knjižnicam 
v Ravnah in Ptuju; pred dvema dnevoma pa je poslal še dopolnitev vprašanja 
v zvezi z uresničevanjem sklepov o založništvu in knjižničarstvu, ki jih je 
sprejel prosvetno-kulturni zbor v letu 1964. Na prvo poslančevo vprašanje bo 
odgovoril Radko Polič, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Vprašam predstavnika republiškega sekretariata, ali bo hkrati odgovoril 
tudi na drugo vprašanje? 

Radko Polič: Tudi na drugo vprašanje sem pripravljen odgovoriti, 
čeprav moram povedati, da smo ga dobili šele pred 24 urami. Predlagam, da 
bi nanj odgovoril v uvodni besedi pri 3. točki dnevnega reda, ker je vprašanje 
povezano z gradivom te točke. 

Predsednik Miloš P o 1 j a n š e k : Se poslanec tovariš Boris Feldin 
strinja s tem predlogom? (Da.) Proceduralno je foilo dodatno vprašanje res 
prepozno zastavljeno, vendar je predstavnik republiškega sekretariata priprav- 
ljen vključiti odgovor v uvodne besede k omenjeni točki dnevnega reda. Prosim. 

Radko Polič: Boris Feldin, poslanec tega zbora, vprašuje, zakaj štu- 
dijski knjižnici na Ravnah in v Ptuju ne prejemata obveznih primerkov slo- 
venskih tiskov, in ali lahko pričakujemo v tem smislu spremembo ustreznega 
republiškega predpisa? 

Odgovor. Po republiškem odloku o obveznem pošiljanju tiskov študijskim 
knjižnicam iz leta 1960, ki temelji na zvezni uredbi o obveznem pošiljanju 
tiskov iz leta 1953 oziroma novelirani uredbi iz leta 1965, ie pošiljanje obveznih 
primerkov slovenskega tiska urejeno tako, da prejemajo študijske knjižnice 
v Mariboi'u, Celju, Kopru in v Novem mestu kompletni obvezni primerek, to 
je knjige in periodika. Studijske knjižnice v Kranju, Novi Gorici in Murski 
Soboti prejemajo samo periodika, medtem ko študijske knjižnice na Ravnah in 
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v Ptuju ter Slovanska knjižnica v Ljubljani ne prejemajo nobenega obveznega 
primerka. 

Namen'tega predpisa namreč ni, da bi reševal določenim knjižnicam ma- 
terialne težave, temveč ta, da se ves slovenski tisk zbira na več mestih, s čimer 
je zagotovljena njegova dostopnost za proučevanja in uporabo ter ohranitev 
kot kulturne vrednote. Ta namen je s citiranim republiškim predpisom dosežen, 
bolje rečeno, celo presežen, saj je prvi osnutek odloka celo predvideval, da bi 
prejemala obvezni primerek poleg narodne in univerzitetne knjižnice v Ljub- 
ljani samo še študijska knjižnica v Mariboru. 

Odkar velja od leta 1960 republiški odlok o obveznem pošiljanju tiskov, so 
študijske knjižnice, ki prejemajo le slovensko periodiko ali pa sploh ne pre- 
jemajo nobenega obveznega primerka — med slednjimi je tudi študijska knjiž- 
nica na Ravnah — večkrat predlagale republiškim forumom spremembo pred- 
pisa v tem smislu, da bi tudi ene obvezno prejemale ves ali le del slovenskega 
tiska. To so utemeljevale predvsem s tem, da jim primanjkuje denarja za nakup 
potrebne knjižne zaloge. Ker pa to, kot že povedano, ni bil in ne more biti 
namen predpisa o obveznem pošiljanju tiskov nekaterim knjižnicam, da bi 
reševal njihovo občasno denarno stisko, je republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo slej ko prej takšne predloge zavračal. Hkrati pa bi s tem še bolj 
obremenili založbe, saj jim je že novi zvezni predpis o obveznem pošiljanju 
tiskov iz leta 1965 naložil nove obveznosti. Povečal je namreč jugoslovanski 
obvezni primerek še za centralni pokrajinski knjižnici v Novem Sadu in Pri- 
štini. Tako zadolžuje že zvezna uredba slovenske tiskarne oziroma založbe za 
10 obveznih primerkov vsakega slovenskega tiska, to je knjige, periodike ter 
drugo knjižnično gradivo. Devet primerkov prejemajo osrednje nacionalne 
knjižnice. Od tega domači knjižnici v Ljubljani dva primerka, enega pa jugo- 
slovanski bibliografski inštitut v Beogradu. Republiški odlok jih zadolžuje za 
štiri obvezne primerke knjig in periodik in še posebej za tri obvezne primerke 
periodik. Ce bi morale tiskarne oziroma založbe pošiljati še en izvod vsega tiska 
študijski knjižnici na Ravnah ali pa en izvod vseh periodik, bi to pomenilo za 
njih -dodatno letno- finančno obremenitev v znesku tri in pol do pet milijonov 
starih dinarjev. 

Na podlagi povedanega sodimo-, da ni nobene utemeljene potrebe za spre- 
membo republiškega odloka o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam. 

Dovolite mi, da vam še s podatki, ki smo jih zbrali, ilustriram, kako je to 
urejeno v drugih republikah. Nimamo edino podatkov za republiko Bosno in 
Hercegovino. V republiki Srbiji ne prejema nobena knjižnica republiškega 
obveznega primerka. Univerzitetna biblioteka v Beogradu se ga je odrekla, 
ker pač prejema jugoslovanskega. Povedal sem že, da prejemata jugoslovanski 
primerek tudi pokrajinski knjižnici v Prištini in Novem Sadu. Pač pa je rep>u- 
ibliška matična služba priporočila občinskim skupščinam, naj sprejmejo uredbo, 
po kateri bi dobivale matične knjižnice lokalni tisk, to je tisk, ki ga tiskajo ti- 
skarne na območju občine. Podobno je urejeno v Crni gori. V Makedoniji prejema 
skopska knjižnica zvezni primerek, knjižnici v Bitoli in Štipu pa republiškega. 
Na Hrvaškem prejema nacionalna knjižnica zvezni primerek, knjižnice v Puli, 
na Reki, Zadru, Splitu in Osijeku in od 1965. leta še v Dubrovniku pa re- 
publiški. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali je poslanec tovariš Feldin za- 
dovoljen z odgovorom? 
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Boris FeIdin: Nekatere stvari bi dodal, če lahko. Ne vem, ali je 
sekretariat povprašal ti dve knjižnici ali bi bile pripravljene, če so vključene 
v to uredbo, plačati same te primerke. Po razgovorih, ki sem jih imel v občini, 
sodim, da plačilo pri nas ne bi bilo vprašanje. Gre. samo za to, da knjižnica 
dobi ves tisk. To' je razlika. Namreč, naša študijska vsaj kolikor sem se poza- 
nimal —• nima vedno priložnosti nabaviti si vsega tiska, medtem ko imajo 
knjižnice, ki ga obvezno dobijo, nekakšno prednost, čeprav so vse zainteresirane, 
da bi dobile čim več tiska. Po mojem mnenju bi bilo dobro vprašati študijske 
knjižnice, ki ne spadajo v uredbo ah zmorejo same kriti določene stroške. 
Mislim, da bi se našla ustrezna rešitev. Zato ugovor, da je posredi denar, ne 
more držati dotlej, dokler se nismo prepričali, ali so študijske knjižnice in 
občine pripravljene kriti te stroške. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali želi predstavnik sekretariata še 
kaj pojasniti? 

Eadko Polič: Rad bi opozoril samo na to, da se je v navedbah po- 
slanca tovariša Feldina pojavila nova kvaliteta. Njegovo pismeno vprašanje se 
nanaša na brezplačen izvod. Povedal sem, kolikšna bi bila dodatna finančna 
obremenitev tiskarn, če bi pošiljale brezplačne izvede tudi v Ravne. 

Če sem prav razumel poslanca Feldina, on ne oporeka mojemu odgovoru. To 
kar je sedaj dodatno predlagal, ie stvar same knjižnice. Nikjer ni seveda nobene 
ovire, da knjižnice ne bi pokupile vsega slovenskega tiska. To je odvisno od 
njihovih finančnih zmogljivosti. Upoštevati pa bi bilo treba, če bi bil takšen 
nakup sploh smotrn. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da v resnici ni ovire, če so na 
voljo finančna sredstva. Knjižnica oziroma več knjižnic na določenem terito- 
riju lahko naročijo ves periodični slovenski tisk oziroma vse knjige, ki izidejo 
v Sloveniji. To je samo še organizacijsko vprašanje, ni pa več finančno niti 
vsebinsko vprašanje. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo* o 
knjižnični mreži na Slovenskem. 

Kot veste, smo na zadnji seji našega zbora zaradi časovne stiske odložili 
razpravo o- knjižnični mreži v naši republiki na eno prihodnjih sej; danes je 
ta obravnava uvrščena v dnevni red. 

Kot gradivo ste že prejeli oceno knjižnične mreže, ki jo je predložil re- 
publiški sekretariat za prosveto in kulturo in sklepe prosvetno-kulturnega 
zbora o založništvu in knjižničarstva, ki jih je sprejel naš zbor v decembru 
1964. leta. 

Gradivo je obravnaval stalni odbor našega zbora in o tem predložil po- 
ročilo. Želi poročevalec odbora, tovariš Vlado Golob tudi ustno pojasniti sta- 
lišče stalnega odbora? (Ne.) 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda 
Toma Martelanca, sekretarja republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 
Tovariš Radko Polič, njegov pomočnik, bo dal uvoidno obrazložitev. 

Radko Polič: Najprej bom povedal nekaj uvodnih misli h gradivu, 
potem pa bi poskušal odgovoriti na vprašanje poslanca tovariša Borisa Feldina. 
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Pri obravnavi gradiva »ocena knjižnične mreže v Sloveniji« bi uvodoma 
želel poudariti, da sodi ta ocena v vrsto ocen, ki jih je v zadnjem času pripravil 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Poglavitni smoter teh ocen je 
soočenje posameznih kulturnih področij, predvsem tistih, ki ne poslujejo po 
načelu gospodarskega računa, in ki se pri razvijanju svoje dejavnosti opirajo 
skoraj v celoti na sredstva z družbene potrošnje, kot so< arhivi, m'uzeji, zavodi 
za spomeniško varstvo, knjižnice in drugi, z dejanskimi gmotnimi možnostmi, 
ki jih je postavil v času gospodarske reforme srednjeročni plan razvoja Slo- 
venije v petletju 1966—1970. 

Ocena je na podlagi zadnjih uradnih statističnih podatkov iz leta 1964 
v primerjavi s podatki iz prejšnjih let pokazala, 'da so najšibkejša točka naše 
knjižnične mreže ljudske knjižnice, predvsem pa občinske matične knjižnice, 
na katerih naj po zamisli zakona o knjižnicah sloni vsa knjižnična mreža. Zato 
je to ključno vprašanje dobilo v gradivu največ prostora in poudarka, in so glede 
na to pri knjižnicah drugih vrst, znanstvenih, strokovnih in šolskih razna 
vprašanja obravnavala le toliko, kolikor so pomembna za nadaljnjo graditev 
in strnitev knjižnične mreže. Pri tem se seveda zavedamo, da so pri znanstve- 
nih in strokovnih knjižnicah še vprašanja, ki bi jih morda kazalo razmotriti 
na tej ravni, vendar smo se tokrat temu namenoma izognili, ker bi sicer izvo- 
deneli osnovni pokazatelji analize. Pri podrobnejših obravnavah znanstvenih 
in strokovnih knjižnic bo treba po našem mnenju posvetiti posebno pozornost 
strokovnim povezovalnim procesom v sodobnem knjižničarstvu, centralnim 
katalogom med-knjižnični izposoji in koordinaciji nabavne politike. Brez tega 
kot pove gradivo v uvodu, sodobna knjižnična mreža ne more uspešno delovati. 
Pri tem imajo pomebno vlogo osrednja narodna knjižnica in druge velike 
znanstvene knjižnice. Republiška knjižnična matična služba pri Narodni in uni- 
verzitetni knjižnici v Ljubljani bo morala biti po našem mnenju 'usmerjena še 
lep čas predvsem v konkretno pomoč pri oblikovanju občinskih matičnih knjiž- 
nic. S tem pa nikakor ne podcenjujemo, pri njenem delu znanstveno teoretične 
obdelave tistih problemov, ki zavirajo, oziroma s katerih rešitvijo pospešujemo 
graditev knjižnične mreže. Neposredne naloge pri nadaljnji graditvi knjižnične 
mreže pa bo mogoče uresničiti le, če se bo izboljšal, kot je rečeno v zaključku 
gradiva, odnos vseh družbenih dejavnikov, predvsem pa občinskih skupščin, 
do knjižnic. Čeprav vemo, da ne kaže biti pretirano nestrpen, saj je graditev 
knjižnične mreže gotovo proces, ki zahteva čas in denar, pa se zdi, da smo 
glede ustanavljanja in oblikovanja občinskih matičnih knjižnic preveč po- 
pustljivi do tistih občinskih skupščin, ki matične službe za svoje območje še 
niso imenovale. Seveda pa ostane tudi imenovanje občinske matične knjižnice 
neučinkovita formalnost — nekaj takih primerov navaja tudi gradivo če 
občine hkrati ne poskrbijo za vsaj najpotrebnejše kadrovske in gmotne mož- 
nosti za njeno delovanje. 

V začetku letošnjega leta je republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
vnovič, tokrat že tretjič, od kar velja zakon o knjižnicah, opozoril občinske 
skupščine, ki do takrat še niso določile na svojem območju matične knjižnice 
oziroma se niso dogovorile, da bi matična knjižnica v sosednji občini opravljala 
tudi zanje matično službo, da so to po zakonu o knjižnicah dolžne storiti in to 
toliko prej, ker je zakonski rok že davno potekel. V istem pismu smo občinskim 
knjižnicam prikazali tudi najnujnejša sredstva, ki so po strokovni oceni po- 
trebna za izvedbo te naloge. Občina bi morala prispevati za svojo matično 
knjižnico najmanj 4 milijone S dinarjev. V tem znesku so všteti osebni do- 
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hodki za knjižničarja s prispevki, režijski stroški ter izdatki za nabavo knjig. 
Občina, ki bi začasno nalogo matične službe za svoje območje prepustila ma- 
tični knjižnici druge občine, pa bi morala imeti za opravljanje teh nalog vsaj 
200 do 250 000 S dinarjev, in sicer za najnujnejše akcije, za izvajanje nalog 
matične knjižnice, to je za potne stroške in honorarje za predavatelja in za 
tečaje knjižničarja — amaterja. 

Pismo je bilo poslano 17 občinskim skupščinam, ki so navedene v gradivu 
na 12. strani. Do tega trenutka je žal rezultat tega zadnjega prizadevanja 
sekretariata za pospešitev in oblikovanje matičnih knjižnic, tam kjer jih še ni, 
neznaten. Od 16 občinskih skupščin — občina Slovenj Gradec je pomotoma 
prišla v seznam 17, saj je ona občinsko matično knjižnico imenovala že 1965. 
leta je doslej samo občinska skupščina Ajdovščina določila Lavričevo knjiž- 
nico v Ajdovščini za svojo matično knjižnico. Pa tudi ta trenutno samo kadrov- 
sko ustreza. Zategadelj priporočamo' zboru, da opozori omenjene občinske skup- 
ščine na njihovo zakonsko obveznost glede občinskih matičnih knjižnic, poslance 
iz teh občin pa prosimo, da se tudi osebno zavzamejo za čimprejšnjo ureditev 
tega vprašanja. 

V gradivu je na strani 10 in 11 povedano, da republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo pripravlja oblikovno študijo in podrobne načrte za opreme 
ljudskih, pionirskih in šolskih knjižnic, da bi pospešil to dejavnost in prispeval 
k enotni opremi knjižnic. 

Sedaj lahko dodamo, da je inštitut za lesno industrijo v sodelovanji s 
sekretariatom in ob finančni podpori sklada za pospeševanje kulturne dejavnosti, 
ki je prispeval 28 000 N dinarjev, in ob podpori iz Kidričevega sklada, načrte 
že izdelal. Inštitut zdaj išče najugodnejšega izvajalca te opreme, in bo izdal 
tudi katalog. 

Končno še podatek, da je bilo letos dodeljeno iz republiškega sklada za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti knjižnicam, predvsem občinskim, matičnim 
knjižnicam za nakup knjig in ureditev podružničnih ljudskih knjižnic in iz- 
posojevališč 243 000 N dinarjev. Z obvezno participacijo iz krajevnih virov, 
zlasti iz občinskih proračunov, ki je znesla 361 800 N dinarjev, je bilo v letu 
1967 skupaj zbrano- 604 800 N dinarjev, v primerjavi z lanskim letom, ko so 
dobile knjižnice iz republiškega sklada 120 000 N dinarjev, iz krajevnih virov 
pa 132 000 N dinarjev, skupaj torej 252 000 N dinarjev, so se sredstva za knjiž- 
nice več kot podvojila, To je seveda že konkretizacija kulturne politike', za 
kakršno se zavzemamo v tej oceni. 

Toliko za uvod. Sedaj pa, če dovolite, bi odgovoril še na poslansko vpra- 
šanje. Ker imate vsi gradivo oziroma sklepe tega zbora iz leta 1964 pred seboj 
in prav tako tudi vprašanje, ki ga je postavil poslanec tovariš Feldin, predlagam, 
da ne bi bral vsakega sklepa posebej, ampak bi skušal samo odgovoriti na 
postavljena podvprašanja. Povem še, da bom kljub temu, da sedajle razprav- 
ljamo samo O' knjižnicah, poskušal odgovoriti tudi na ta vprašanja, ki zadevajo 
založništvo. 

Naj omenim, da je že samo gradivo-, o katerem bomo danes razpravljali, 
v bistvu odgovorilo na vsa vprašanja, ki se nanašajo na knjižnice, ker pa so 
bila zastavljena konkretna vprašanja v zvezi s sklepi prosvetno-kulturnega 
zbora iz leta 1964, ko je razpravljal ne samo o knjižničarstvu, temveč tudi o 
založništvu, pa odgovarjam naslednje: 

O tretjem sklepu iz prvega poglavja, kjer je govora o skrbi in podpori 
cenenim in množičnim knjigam in zbirkam, ki jih kaže podpirati, naj povem, 
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da se je slovensko založništvo prav v zadnjem času usmerilo v izdajanje mno^ 
žičnih publikacij v moderni žepni izdaji. Naj omenim le zbirko Cankarjeve 
založbe v Ljubljani — sto romanov v nakladi 17 300 izvodov, zbirko- Zenit pri 
Mladinski knjigi v nakladi 8000 izvodov, že prej znano zbirko Mladinske knjige 
Kondor v nakladi približno 12 000 izvodov, novo zbirko »Moja knjižnica«, ki 
izda letno 40 knjig v nakladi 10 000 do 15 000 izvodov; to je letno približno 
600 000 izvodov, če prištejemo še izvode zbirke Sinji galeb. Navedene množični 
zbirke so glede vsebine, programa in opreme zelo kvalitetne, se pa na knjižnem 
trgu seveda srečujejo z vsebinsko' nekoliko problematičnejšo literaturo,, ki pa 
je tudi obsežna. Naj povemo še to', da je prav republiški sklad za pospeševanje 
založništva ves čas svojega delovanja podpiral založbe za izdajanje tovrstnih 
knjig, seveda do meje ko1 naklada doseže število izvodov, da se lahko vzdržuje 
sama. V teh primerih sklad ni več subvencioniral založb. Toliko glede posebne 
skrbi in podpore množični knjigi. 

Naslednje vprašanje zadeva 4. sklep, kjer je govor o tem, naj pristojni re- 
publiški organi skupno s PTT podjetji proučijo znižanje poštnih pristojbin. 
Ta zadeva je že nekoliko zastarela. V zvezi s splošnim zvišanjem PTT uslug, 
ko so se v letu 1965 povečale tudi te pristojbine za 300 do 400so bili lani 
in že prej razgovori med skupnostjo PTT podjetij, gospodarsko' zbornico in 
društvom slovenskih pisateljev. Končno je založnikom uspelo ohraniti ugodnost, 
da je tarifa za pošiljanje knjig za 50;% nižja cd tarife za tiskovine. Ne sme 
se pa knjigam prilagati noben dokument, propagandno gradivo ipd., za kar so 
se založniki potegovali. 

K devetemu sklepu 1. razdelka, da je treba omogočiti proizvodnji, predaji 
in sposoji gramofonskih plošč hitrejši in večji razmah, bi povedali tole: 

Od leta 1964 do danes se stanje glede proizvodnje gramofonskih plošč ni spre- 
menilo', to pomeni, da v Sloveniji še vedno nimatmo proizvajalca gramofonskih 
plošč, zlasti zato, ker je tO' zelo draga proizvodnja. Naši naročniki se zato obračajo 
na Jugoton. Pač pa je v zadnjih letih poleg osamljenih posameznih primerov iz- 
dajala plošče zlasti Mladinska knjiga v Ljubljani. Njen širok programski kon- 
cept zajema izdajanje glasbenih del slovenskih avtorjev, slovenskih reproduk- 
tivnih umetnikov, pripomočke za učenje tujih jezikov in druge pripomočke 
za šolanje, knjižnice ali za razvedrilo; na primer pravljice, Prešeren na štirih 
ploščah itd. Za pomoč pri pouku glasbe izdaja dela, ki so primerna starostni 
stopnji učencev. Glede na zahtevnost del naroči plošče pri Jugotonu v Zagrebu, 
RTV v Beogradu ali pa v inozemstvu. Slovenske knjižnice še nimajo oddelkov 
za izposojanje plošč, saj je uvedba le teh zvezana s precejšnjimi stroški, pač 
pa jih od leta 1965 dalje glede na zvezno odredbo o pošiljanju tiskov določenim 
ustanovam zbira Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Republiški 
sklad za založništvo je od leta 1964 dalje s subvencijami v skupnem znesku 
69 275 N din podprl izdajo 9 plošč. 

S tem sem poglavje o založništvu končal. 
Sedaj pa tretji sklep drugega razdelka. Glede uvajanja dohodka tudi v 

knjižnicah in glede vprašanja posojil, naj povem, da veljajo tu ista načela kot 
za druge zavode družbenih služb. Uveljavljanje tega načela pa je tako- kot 
povsod pri knjižnicah šele v razvoju. Načelo dohodka pravkar uveljavlja 
republiška izobraževalna skupnost pri financiranju narodne in univerzitetne 
knjižnice in centralne tehniške knjižnice v LJubljani, in pri sofinanciranju 
študijske knjižnice v Mariboru, in fakultetnih knjižnic. Kar zadeva možnosti 
najemanja posojil za gradnjo in opremo knjižnic, je to vprašanje, ki je še — 

14* 
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najbrž je vsem znano — povsem odprto. Ni rešeno tudi vprašanje kreditiranja 
investicij na področju kulture sploh. 

Nadalje je k petemu sklepu drugega razdelka, kjer je govora o šolskih 
knjižnicah, postavljeno vprašanje, zakaj te knjižnice ne postanejo sestavni 
del izobraževalnega procesa, itd. 

O strokovnosti šolskih knjižnic, o čemer govori gradivo o knjižnicah na 
21. in 24. strani v zvezi z zaposlovanjem diplomantov pedagoške akademije 
v šolah, (bom še posebej govoril. V gradivu je odgovor na to vprašanje nakazan 
na strani 23. O tem vprašanju je razpravljal tudi sekretariat v zvezi z organi- 
zacijo šolskih pionirskih knjižnic, vendar do tega trenutka do določnejšega 
reševanja tega vprašanja še ni prišlo. Šolske knjižnice so omenjene v zakonti 
o srednjem šolstvu, ki je bil letos sprejet. V drugem odstavku 47. člena se 
šteje v delovno obveznost učiteljev, ki je povezano z vzgojno-izobraževalnim 
delom, tudi skrb za knjižnice. Šolske knjižnice so zajete v predlogu normativov 
za gradnjo in opremo šol SR Slovenije, ki bodo v kratkem izšli. Glede opreme 
šolskih knjižnic — mislim načrtov — pa sem povedal v uvodni besedi. 

7. sklep 2. razdelka govori o strokovnih kadrih. K temu, kar je že povedano 
v samem -gradivu, dodajamo najnovejše podatke: 

V študijskem letu 1967/68 je v prvem letniku vpisanih 36 rednih slu- 
šateljev. Od teh prejema štipendije le en slušatelj, in sicer cd podjetja Primat 
v Maribor'u. Vendar si bodo nekateri slušatelji štipendije še preskrbeli. V le- 
tošnjem 1. letniku je doslej vpisanih 27 izrednih slušateljev, vpis za izredne 
študente pa še ni končan. V 2. letniku je 16 rednih- slušateljev, stipendiranih 
je šest, in sicer trije cd občinskih skupščin, eden od osnovne šole in dva od 
republiške komisije za štipendiranje pri našem sekretariatu. 

Doslej je na akademiji diplomiralo 8 študentov. Od teh je ena diplomantka 
zaposlena v strokovni knjižnici:, ena v študijski knjižnici, dve sta prevzeli 
občinski matični knjižnici v Crnomliu in Ajdovščini, ena se bo predvidoma 
zaposlila v strokovni knjižnici, medtem ko so ostale 4 diplomantke zaposlene 
na šolah, kjer so prevzele mimo pouka svojega predmeta še skrb za šolsko 
knjižnico. V nekaterih primerih pa opažamo<, da so šole začele odpirati siste- 
mizirana mesta za knjižničarje šolskih knjižnic, vendar doslej še ne v celoti z 
namenom, da bi razvile knjižnico in njeno dejavnost, temveč s tem bolj rešu- 
jejo nekatere socialne probleme svojih 'upokojenih ali bolnih učiteljev in po- 
dobno. V okviru razpisov štipendij tujih vlad študira v letošnjem študijskem 
letu en bibliotekar na knjižničarski fakulteti v Londonu; specializira se za 
poslovanje specialnih knjižnic in za razvijanje informacijske službe v knjižnicah. 

In nato je 8. sklep, to je zadnji, ki obvezuje sekretariat oziroma izvršni 
svet, naj Skupščini SR Slovonije predloži spremenjen in dopolnjen zakon. To 
je bilo storjeno. Kako družbeno-politične skupnosti in delovne organizacije 
skrbijo za čimprejšnjo popolno uresničenje zakona, predvsem glede občinskih 
matičnih knjižnic, sem povedal že v 'uvodni besedi. 

Toliko torej, pri čemer se opravičujem, če nisem bil dovolj izčrpen in pre- 
cizen, vendar mislim, da sem v glavnem tovarišu Feldinu zadovoljivo odgovoril. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Po uvodnih besedah tovariša Poliča 
začenjam razpravo in prosim, da se je udeležite. Besedo ima tovariš Janez 
Logar, predsednik Društva bibliotekarjev naše republike. Govoril bo o stanju 
in perspektivah našega knjižničarstva. 
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Janez Logar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kot. 
zastopnik Društva bibliotekarjev Slovenije naj povem nekaj kritičnih ugotovitev 
o stanju in razvoju ter perspektivi našega knjižničarstva. Pri tem pa bi rad 
najprej opozoril, da naše društvo ravno v tem času praznuje 20-letnico svojega 
obstoja in je že za to priložnost bilo potrebno pregledati prehojeno pot. Ce' 
hočemo biti objektivni do dogajanja v našem knjižničarstvu, moramo ugoto-1 

viti, v čem smo napredovali in kje moramo priznati zastoj ali celo nazado- 
vanje v teh 20 letih. 

Najprej nekaj besed o stanju strokovnih kadrov v naših knjižnicah. Do 
osvoboditve poklica knjižničar pri nas tako. rekoč ni bito. Ko se je leta 1926 
ustanovila ljubljanska podružnica Društva jugoslovanskih bibliotekarjev, se je 
vanjo včlanilo 6 bibliotekarjev iz znanstvenih knjižnic. Do leta 1940 pa se je 
število povečalo na 10. To so bih sicer poklicni knjižničarji, a pred zakonom so 
bili samo uradniki I., II., III. kategorije. Po vojni so. se od teh 10 vrnili v 
knjižnice samo štirje. Ljudske, šolske in strokovne knjižnice pa so pred vojno^ 
v ogromni večini vodili prostovoljci-amaterji ob skromnih honorarjih raznih 
društev, političnih strank itd. Administrativni 'uradniki, ekonomi, učitelji in 
profesorji so poleg svojega rednega poklica bili še knjižničarji. Društvo bibliote- 
karjev Slovenije si je ob ustanovitvi leta 1947 postavilo za eno prvih nalog 
evidentiranje in strokovno izobraževanje kadrov. V letu 1948 je imelo, že 
75 članov, po večini iz znanstvenih in strokovnih knjižnic. V naslednjih letih 
se je vključevalo tudi čedalje več delavcev iz splošnoizobraževalnih ljudskih 
knjižnic in danes lahko trdim, da je v društvo včlanjena velika večina vseh 
knjižničnih delavcev Slovenije, saj društvo šteje skoraj 450 članov. Delo za 
strokovni dvig knjižničarjev se je pričelo s skromnimi predavanji, tečaji in 
seminarji v okviru ljudske prosvete, Narodne univerzitetne knjižnice, prosvetnih 
forumov in seveda društva samega. Toda drtištvo se je od vsega začetka borilo 
za ustanovitev redne knjižničarske šole. Iskale so se razne možnosti v samo- 
stojni bibliotekarski dvoletni šoli za knjižničarje, študij knjižničarstva na uni- 
verzi, prva stopnja ali podiplomski študij, na pedagoški akademiji itd. Od vseh 
teh načrtov sta se poleg dveh občasnih tečajev, ki jih je prirejala NUK, realizirala 
dva letnika enoletne šole za knjižničarje v letih 1957/58 in 1963/64. V letu: 
1964/65 pa je končno po dolgotrajnih pripravah ob razumevanju pedagoške 
akademije stekel reden pouk knjižničarstva, dokumentacije in knjigarstva na 
pedagoški akademiji. S tem je bilo, morda lahko rečemo, v Jugoslaviji edino 
pri nas urejeno šolanje srednjega knjižničarskega kadra in prvi absolventi^ 
kot sem že rekel, že uspešno, delajo po knjižnicah ali po šolah. Za di-uge profile 
knjižničarskih delavcev, zlasti višjih, pa je ostalo vprašanje odprto. Višji, vodilni 
kadri se še vedno po zaključenem študiju na fakulteti priučujejo ob praktici-: 
ranju v knjižnici in nato opravijo tečaj in strokovni izpit. Tako imajo manj. 
sistematično in manj solidno izobrazbo, kot navadno njim podrejeni srednji 
kadri, ki prihajajo iz nižje šole. Zaradi neurejenega študija za višie knjižnične 
delavce se pojavlja v čedalje ostrejši obliki ne le problem strokovnega kadra 
v znanstvenih knjižnicah, vodstvenega kadra v večjih splošno izobraževalnih 
ljudskih knjižnicah, marveč tudi vprašanje predavateljev na pedagoški akade- 
miji in na strokovnih tečajih. To tembolj, ker prav nič ne skrbimo za to, da bi 
sistematične, pošiljali mlade ljudi, absolvente fakultet v tujino na specialno 
bibliotekarsko šolanje. 

Slišali ste pravkar, da je bil prvi uspeh dosežen s tem, da je letos en1 

absolvent univerze odšel na specializacijo v London. To je prvi uspeh v vseni 
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času po osvoboditvi. Za primerjavo naj povem samo en podatek. Bolgarija, ki 
ne slovi kot bogata država, je omogočila študij bibliotekarstva kot fakultativ- 
nega predmeta na univerzi že leta 1924. Od leta 1950 ima specialno bibliote- 
karsko višjo šolo v obliki inštituta, ki izšola letno lepo število kadrov, in 
leta 1953 je uvedla še redni študij bibliotekarstva na univerzi. Po absclviranju 
na fakulteti oziroma inštitutu pošiljajo najboljše absolvente redno na izpopol- 
njevanje v Sovjetsko zvezo, recimo v Leningrad in Moskvo, kjer so posebne 
fakultete za bibliotekarstvo, pa tudi drugam. 

Kljub vsemu temu pa je treba povedati, da smo v prizadevanju za strokovni 
dvig kadrov dosegli tudi mi sorazmerno lepe rezultate, zlasti še, če primerjamo 
današnje istanje s stanjem leta 1945, saj je danes kadrovski sestav neprimerno 
boljši, kot je bil tedaj. Od 450 naših članov, ki sem jih omenil, je večina 
poklicnih knjižničarjev. Vsi ti so napravili razne tečaje in vsem je na razpolago 
razmeroma dobra strokovna literatura. Tudi ta literatura je nastala po vojni. 
Edino predvojno^ strokovno delo Avgusta Pirjevca »Knjižnice in knjižničarsko 
delo«, ki je izšlo leta 1940, so Nemci ob okupaciji Celja skoraj v celoti uničili, 
tako da ni opravilo svojega poslanstva. Toliko glede kadrov. 

V naslednjem pa naj v kratkem pregledam še uspehe in neuspehe društva 
in njegovih članov in seveda tudi drugih forumov pri razvijanju knjižničarske 
mreže. Statistični podatki kažejo, da bi mogli biti s kvantitativnim razvojem 
knjižnične mreže v prvih povojnih letih zadovoljni. Pred vojno je bilo v takratni 
Dravski banovini brez Primorske 26 znanstvenih, 855 ljudskih in 271 šolskih 
knjižnic; skupaj 1852 s fondom 2 milijona in četrt knjig. Leta 1950 smo imeli 
v vsej Sloveniji 260 znanstvenih, 1223 ljudskih in sindikalnih in 876 šolskih 
knjižnic, skupaj 2359 knjižnic s fondom 2 milijona in pol knjig. Torej občutni 
številčni porast, zlasti pri znanstvenih in strokovnih knjižnicah od 26 na 260. 
Tu gre za nove knjižnice v novih ustanovah, na fakultetah in akademijah ter 
v večjih podjetjih. Število ljudskih knjižnic se je nekoliko povečalo, šolskih 
pa zmanjšalo. 

Toda, kakor smo tisti, ki poznamo tudi kvaliteto knjižnic na Slovenskem 
med obema vojnama, zlasti ljudskih knjižnic, prepričani, da marsikatera od 
teh abirk ali gomil knjig, ki se je v statistikah sicer štela za knjižnico, po 
količkaj zahtevnejših kriterijih ne bi mogla biti šteta za knjižnico, saj ni imela 
ne primernega prostora, ne zadostnega fonda, ne dovolj sredstev za nabavo 
novih knjig, ne strokovnega vodstva, prav tako se je kmalu po vojni izkazalo, 
da tudi številne po vojni ustanovljene knjižnice, zlasti mnoge ljudske in sindi- 
kalne pa tudi strokovne niso imele naštetih pogojev za obstoj in delo. Zato 
!hi nič čudnega, če so v prvih povojnih letih mnoge slabo opravljale svoje 
naloge in če so pogosto odmirale in spet nove nastajale, tako da se je statistična 
slika iz meseca v mesec spreminjala. Številni knjižni skladi, ki so bili zbrani 
pogosto z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, pa so ob tem propadali brez 
haška. V takih razmerah se je Društvo bibliotekarjev že ob ustanovitvi z vsemi 
•silami vključilo v akcijo> za zakon o knjižnicah. Dfuštvo si je obetalo, da zakon 
lahko postavi trdno osnovo za pravilno in pravično mrežo vseh vrst knjižnic 
in jim zagotovi potrebna sredstva za zdrav in nemoten razvoj. V letih admi- 
nistrativnega upravljanja gospodarstva bi zakon morda lahko res kaj uredil 
v navedeni smeri, tcda sprejet je bil v času samoupravljanja v letu 1961, spre- 
menjen pa leta 1965, že v času izvajanja gospodarske in družbene reforme. 
Razumljivo, da se je moral bistveno prilagoditi novim razmeram in novim 
možnostim. Zakon je dobro začrtal družbeno pomembnost knjižnic in njihovo 
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prvenstveno vlogo pri splošnem in strokovnem izobraževanju, predpisal jim je 
organe samoupravljanja, določil pogoje za ustanovitev novih knjižnic, zahteval 
vpis v osrednji register po dokaj zahtevnem postopku, ni pa seveda nikomur 
mogel naložiti konkretnih materialnih obveznosti do obstoječih in nikogar siliti 
k ustanavljanju novih knjižnic. Zato vsa prizadevanja društva, republiške 
matične službe in republiških ter občinskih prosvetno-kulturnih organov niso 
mogla doseči niti tega, da bi vse občine, kot ste že slišali danes, ustanovile občinske 
matične knjižnice, oziroma da bi že obstoječe oskrbele z zadostnimi sredstvi. 
Čeprav je prosvetno^kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 18. no- 
vembra in 18. decembra 1964 ponovno poudaril, da spada knjižničarstvo v 
temeljno kulturno dejavnost in je tesno povezano s šolo in drugimi oblikami 
izobraževanja mladine in odraslih in mu je že zato treba zagotoviti ustrezne 
pogoje za razvoj v sleherni občini, to je s pogodbenim financiranjem zagotoviti 
dejavnost in hastrezne osebne dohodke knjižničarjev ter povečati sredstva za 
nakup knjig; čeprav je tudi resolucija VI. kongresa Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije občinam naložila potrebno skrb za matične knjižnice, 
vendarle kljub vsemu temu še do danes, to je 6 let po izidu zakona, 15 občin 
še vedno nima matične knjižnice. Med 47 knjižnicami, ki so prijavljene za 
občinske matične, pa jih mnogo nima za to dejavnost niti osnovnih pogojev. 
Nasprotno, celo še one, ki so dokaj dobro delale, zaradi zmanjševanja sredstev 
zadnji čas okrnevajo in pričenjajo bedno životariti, izgubljati obiskovalce in 
tako seveda tudi tla pod nogami. Tu naj omenim, da so imeli npr. Čehi že med 
obema vojnama urejene občinske matične knjižnice in da so se po njihovem 
zgledu tudi pri nas med obema vojnama že pojavljale pobude za uzakonitev 
občinskih matičnih knjižnic. Seveda bi bilo teh tedaj, če bi se to doseglo, mnogo 
več, kot jih je predvidenih danes, kajti občine so bile tedaj občutno manjše. 
Seveda so manjše tudi na Češkem. To samo za primer. 

Tudi splošnoizobraževalnim knjižnicam, za katere skrbe družbene orga- 
nizacije — in teh knjižnic je nad 300 — v splošni stiski za dinar odtegujejo 
še tista borna sredstva, ob katerih so živele doslej. Ustanovitelji bi se jim 
marsikje najrajši odpovedali. Tako se področja, kjer ljudje nimajo možnosti 
priti do knjig, čedalje bolj večajo, namesto da bi se ob sodelovanju občinskih 
matičnih knjižnic krčila. Seveda so pri tem najbolj prizadeti gospodarsko šibki 
in kulturno nerazviti kraji in tako so občani v teh krajih dvakrat prizadeti. 
Toda trši pogoji .gospodarjenja v gospodarski reformi niso prizadeli samo splošno 
izobraževalnih knjižnic. Dogaja se in to pogosto, da tudi ustanove in podjetja, 
ki imajo v svojem sestaVu strokovne ali znanstvene biblioteke, v stiski za 
dinar odtegujejo sredstva najprej knjižnici, ne da bi se odgovorni zavedali, 
da si s tem žagajo vejo, na kateri sedijo. Kako naj namreč znanstvena ali 
pedagoška ustanova uspešno opravlja svoje naloge, če za svoje delo nima pri- 
merne najnovejše literature. Zato se čudimo, da na primer za knjižnico visoke 
politične šole velja že od letošnjega septembra prepoved kakršnegakoli nakupa 
literature. Ali, da dobi na primer knjižnica inštituta za sociologijo -za vse svoje 
poslovanje 11 milijonov S din; s tem denarjem seveda ne more drugega kot 
životariti. Toliko denarja dobi tudi kaka dobra ljudska knjižnica, na primer v 
Kranju. Vpraš'ujemo se, kdo naj v Sloveniji skrbi za nepretrgano nabavo stro- 
kovne politične in sociološke literature, če ne ti dve ustanovi — da se omejim 
samo na ti dve ustanovi — navedel pa bi jih lahko še več. 

Toda vse to so samo. primeri, ki naj ilustrirajo dejstvo, da. je zakon o 
knjižničarstvu načelno sicer dober, da ga imamo za uspeh, saj nenehno o po- 



216 Prosvetno-kulturni zbor 

minja odgovorne dejavnike, prizadevanja bibliotekarjev pa spodbuja. Danes 
pa je potrebno še nekaj več. Potrebni so jasni in konkretni ukrepi, za sanacijo 
našega knjižničarstva, tako splošnoizobraževalnega, ljudskega in šolskega, 
kakor tudi strokovnega in znanstvenega. Sodimo, da mora nujno priti do tega, 
da se bodo za splošnoizobraževalno in splošnoznanstvene knjižnice zagotovila 
sredstva na podoben način, kot se zagotavljajo po novem načinu za šolstvo. 
Prav tako pa bo treba tudi strokovnim in znanstvenim knjižnicam v ustanovah 
in podjetjih za nemoteno delo obvezno zagotoviti določen procent od celotnih 
sredstev, ki jih ustanova prejme oziroma, ki jih podjetje ustvari. Ce bomo 
dosegli to, potem se bodo nujno spremenili tudi taki podatki, kot jih danes lahko 
razberemo iz naše uradne statistike »Prikazi in študije zavoda SR Slovenije 
za statistiko« XIII, številka 3, 4. Ta zvezek je izšel nedavno. V letih od 1956 do 
1965 je izšlo v Sloveniji skupaj približno 8000 knjig v skupni nakladi približno 
41 milijonov izvodov. Med temi je leposlovnih 2500 knjig v Skupni nakladi 
16 milijonov izvodov. Knjižnice Slovenije pa so v letih od 1956 do 1964 — za 
ta leta imamo podatke -—• povečale svoje fonde samo za 2,5 milijona knjig. Med 
temi so t'udi uvožene tuje knjige in obvezni izvodi. Od 2,5 milijona knjig so 
ljudske knjižnice kupile samo 400 000 izvodov. To pa je statistični prikaz bede 
naših knjižnic z drugega konca, cd koder gledajo problem slovenske knjige 
založniki. Torej od 41 milijonov slovenskih knjig odpade na knjižnice manj 
kot 2 milijona knjig. Tu so vštete tudi tuje knjige. Tem podatkom je težko 
verjeti, toda opozarjam vas, da so stari že 3 leta in da bi bih novejši, če bi 
jih že imeli, gotovo še bolj presenetljivi. Kako je to drugod, vemo. Marsikje se 
mora zasebnik posebej potruditi, če hoče kupiti knjigo v prvi izdaji, kajti prva 
izdaja se povečini odvede v celoti v knjižnice. 

Za sklep bi rad poudaril samo tole: Nikakor ne smemo trditi, da v knjižni- 
čarstvu nismo' napredovali. Glede na nizko raven, katero smo podedovali 
leta 1945, smo napredovali in celo občutno napredovali. Rad bi opozoril recimo 
na razvoj znanstvenih knjižnic, da ne govorim o fakultetnih, institutskih itd. 
Izrazit kvaliteten premik je bil napravljen z 'ustanovitvijo študijskih knjižnic, 
ki so se kot poseben tip 'dobro zasidrale in so v resnici postale neobhodno 
potrebne tudi v zavesti naših občanov. Nobena druga republika nima tako ure- 
jenih študijskih knjižnic. Omenim naj tudi celo vrsto odlično urejenih in odlično 
delujočih knjižnic. Vendarle v celoti pa je ta napredek le relativen. Ce današnje 
stanje našega knjižničarstva primerjamo s stanjem pri drugih narodih, na 
Vzhodu ali na Zahodu, moramo priznati, da smo v hudem zaostanku. Ta 
zaostanek je iz 'dneva v dan večji. Prvič, ker so zahteve do knjižnic in knjižni- 
čarjev iz dneva v dan večje, zlasti v pogledu znanstvene in strokovne informa- 
cije, in drugič tudi zato, ker drugi nezadržno in čedalje hitreje napredujejo. 
Tega zaostanka bibliotekarji z lastnimi silami ne bomo mogli odpraviti. Nujno 
potrebujemo' pomoči, pomoči tudi od Skupščine SR Slovenije in posameznih 
poslancev, zlasti za zagotovitev solidne in trajne gmotne oskrbe in materialne 
varnosti knjižnic, kakor tudi pri skrtbi za vzgojo predvsem visoko strokov- 
nega kadra. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Naslednji, ki se je prijavil, 
je tovariš Jaro Dolar, upravnik Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljub- 
ljani. 
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Jaro Dolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ko pred 
tem zborom, ponovno razpravljamo o knjižnicah v Sloveniji, smo prepričani, 
da nam pomena knjižnic za znanstveno, kulturno in vzgojno izobraževalno delo 
ni treba posebej po-udarjati. Sicer se celo na Zahodu in seveda še posebej na 
Vzhodu vloge knjižnic dobro zavedajo in so zato dostopne najširšim plastem 
ljladstva. Še veliko bolj se jih moramo zavedati mi, ki nas reforma celotne 
družbe s samoupravljanjem tako rekoč vsak dan znova opozarja, kako važna je 
dobro urejena knjižnična mreža z bogato knjižnično zalogo in izvežbanim 
kadrom, pa najsi gre za izobraževanje samoupravljalcev, ki morajo biti čim 
širše razgledani, da so kos svojim nalogam, ali pa za znanstvenike, ki v knjižnici 
dobivajo osnovno gradivo za svoje strokovne raziskave, analize in prognoze, 
brez katerih si ni mogoče zamišljati ne industrijskega razvoja, ne družbenega 
napredka. Zal pa je še vedno mnogo stvari, ki kažejo, da Slovenija v pri- 
merjavi z nekaterimi drugimi republikami, predvsem pa z bolj razvitimi drža- 
vami na Vzhodu in na Zahodu, še vedno močno zaostaja. 

V gradivu, ki ste ga prejeli, imate nekaj primerjalnih statistik. Mislim, 
da mi jih ni treba ponavljati, saj govorijo same zase dovolj jasno-. Oprostite mi, 
če zopet primerjamo-, saj smo primerjav že vajeni. Zdi se mi, da je prav, da 
zopet primerjamo1, saj tolikokrat govorimo o ekonomskih cenah, ki jih tako 
radi primerjamo s cenami drugod po svetu. Primerjajmo tudi našo proizvodnjo. 
Zakaj ne bi primerjali tbdi enega izmed pogojev te proizvodnosti, namreč 
izobraževanje o knjižnicah. Ko izražamo svoje zadovoljstvo nad tem, da je 
prosvetno-kulturni zbor dal naše knjižničarstvo v razpravo, pa moram že vna- 
prej opozoriti, da se bo. treba s knjižničnimi problemi, kakor je že rekel tovariš 
Polič, najbrž še večkrat srečevati. Analiza, ki ste jo dobili od republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo-, je posvetila glavno pozornost knjižnični 
mreži v javnem knjižničarstvu. Saj je to osnova vsega nadaljnjega razvoja. 

Vprašanje znanstvenih in strokovnih knjižnic s svojimi zahtevnimi nalogami 
bo verjetno terjalo še nekaj posebnih razprav. Treba se bo pečati z znanstvenimi 
centralnimi knjižnicami. Tem knjižnicam, kot centralni tehnični knjižnici, cen- 
tralni medicinski knjižnici, centralni pravni knjižnici, centralni ekonomski 
knjižnici, centralni biotehnični knjižnici in morda tudi centralni pedagoški 
knjižnici, če bo ustanovljena, je naredna univerzitetna knjižnica v smislu zakona 
odstopila nekatere svoje matične naloge. Tudi vlogo naredne univerzitetne 
knjižnice v okviru celotne slovenske kulture in naloge, ki iz tega njenega 
posebnega položaja izhajajo, bo treba širše analizirati, saj je tu še precej 
vprašanj, ki jih sama ne bo mogla rešiti. Naj omenim samo dejstvo, da narodna 
univerzitetna knjižnica v zadnjih letih ni mogla nadomestiti nekaterih svojih^ 
izkušenih delavcev, ki so> šli v pokoj in da ima danes, v obdobju tako imeno- 
vane eksplozije knjižne produkcije, manj kadrov kot pred leti. Zato ji tudi ni 
uspelo poklicati v življenje svojega znanstveno-strokovnega centra, v katerem 
bi se knjižničarska vprašanja znanstveno obravnavala. Taki znanstveno stro- 
kovni centri so povsod po svetu in danes skoraj ni kulturnega naroda, ki bi 
lahko izhajal brez njih. 

Znak varčevanja je tudi, da je morala skrajšati svoj čas, ko je odprta za 
bralce. Sem spada tudi vprašanje prostorov, ki so že davno pretesni. Vsekakor 
je tudi že dozorelo vprašanje družbene verifikacije in njenih nalog, saj je odlok 
narodne vlade iz leta 1945 že zastarel. 

Ob iko-ncu bi opozoril samo še na videz majhen, skoraj bi rekel, obroben, 
a vendar zelo važen problem. Vsi se zavedamo pomena, ki ga imajo izvežbani 
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in verificirani kadri. Potem, ko je prenehal veljati zakon o državnih uslužben- 
cih, so postali naši strokovni izpiti tako rekoč nelegalni. Ker za visoko kvalifi- 
cirane kadre, namreč bibliotekarje, sploh nimamo drugih strokovnih izobraže- 
valnih možnosti kakor prakso v knjižnici, so strokovni izpiti za zdaj edino 
način, da njihovo strokovno znanje preizkusimo'. Zanimivo ie, da se knjižnični 
delavci in celo knjižnice te vrzeli zavedajo in sami prihajajo na izpite brez 
takega zakonskega ukaza. Vendar se mi zdi, da je taka »prostovoljnost«, ko 
vendar gre za upravljanje z velikim narodnim premoženjem in celo za vodenje 
ljudi, vendarle preveč labilna postavka. Na področju šolstva, prava in tudi 
drugje imamo že zopet uvedeno zakonito predpisane strokovne izpite, ki prav 
gotovo ne omejujejo samoupravnih pravic tistih kolektivov, ki se jim zdi, da 
kvalificiranih kadrov ne potrebujejo1. 

Majhna novela k zakonu o knjižnicah bi to vprašanje lahko zadovoljivo 
rešila. 

Zahvaljujem se vam tovarišice in tovariši poslanci, da ste me poslušali. 

Predsednik Miloš Poljanšek: K razpravi se je prijavil poslanec 
Boris Feldin. Prosim. 

Boris Feldin: Iz predložene ocene knjižnične mreže v SR Sloveniji 
je razvidno stanje v letu 1964; škoda, da podatki ne slone na stanju iz 1. 1966, ker 
bi bili verjetno drugačni. Vsaj na našem področju je stanje v ljudskih in šolskih 
knjižnicah mnogo ugodnejše, kot je to razvidno iz ocene. Tako pride, recimo-, na 
enega učenca v šolskih knjižnicah 2,4 knjige, oziroma 4,8 knjige, če upoštevamo 
samo šolske in izključno strokovne knjižnice. V ljudskih knjižnicah je že pre- 
seženo razmerje: na enega prebivalca ena knjiga; če upoštevamo še študijsko 
knjižnico na Ravnah, je razmerje že celo 1 : 3. 

Res je, da zavod za statistiko zbira podatke vsake tri leta, vendar bi kazalo, 
če ne gre drugače, vezati oceno na taka obdobja in tako razpolagati s svežimi 
podatki, posebej, če želimo stvar obravnavati temeljiteje in izvajati določeno 
politiko. Zato menim, da bi se morali h knjižničarstvu v celoti ponovno- vrniti 
takrat, ko bomo razpolagali z boljšimi podatki in ko bo razvidno tudi tisto, 
kar je omenjeno v predloženi oceni samo mimogrede. 

Menim, da je osnovno, kar mora družba omogočiti knjižnicam, smotrna 
knjižnična politika, ki bo pogojevala zavestno vključevanje knjižnic v splošno 
izobrazbeni in vzgojni proces njihovega okolja in tako tudi omogočila načrtno 
kulturno vzgojo. To pa bo mogoče doseči poleg drugega tudi z večjim družbenim 
priznanjem dela v knjižnicah in knjižničarstva sploh. 

Iz ocene je sicer razvidno, da je zadnja leta opaziti napredek pri vzgoji 
kadra, vendar se mi zdi, da večje načrtnosti pri tem le ni. Študij knjižničarstva 
na pedagoški akademiji, povezan z drugimi predmeti, je nedvomno napredek, 
dobro pa bi bilo- razmisliti o taki specializaciji knjižničarjev, ki bi omogočala 
njihovo vključevanje v razne vrste knjižnic. Gotovo je osnovni namen in cilj 
knjižnic v bistvu enak; toda pri raznih zvrsteh knjižnic je pa vendarle specifi- 
čen. Ljudske knjižnice so verjetno pomembne za dvig splošnega izobrazbenega 
nivoja v svojem okolju in za kulturno vzgojo sploh; znanstvene in strokovne 
knjižnice so pomembne na svojem področju, medtem ko opravljajo svojo nalogo 
v ožjem smislu šolske knjižnice, ki so po mojem mnenju temelj za priljubitev 
knjige, se pravi, ki navajajo človeka na knjigo. Zato bi morali šolskim knjižni- 
cam posvetiti potrebno skrb poleg drugega tudi glede knjižničarjev. 
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Zdi se mi, da se tudi v šoli ne začne in neha knjižničarstvo samo« z razde- 
ljevanjem knjig, temveč še s čim drugim. Vendar je z zadnjimi spremembami 
zakona o osnovni šoli in amandmajem, ki smo ga odklonili, delo knjižničarjev 
izvzeto kot izrazito delo v knjižnici in naloženo k učni obveznosti učitelja. Po 
mojem mnenju je bil namen predloga amandmaja v tem, da se omogoči šolam 
nastavitev kvalificiranih knjižničarjev za delo v knjižnicah; pri tem delo knjižni- 
čarja kot načrtnega vzgojitelja učencev pri knjižni vzgoji, posebej za njihov 
odnos do knjige pozneje, ni brez pomena. Dvomim, da smo s tem, da smo 
priznali to v delovno obveznost učitelja, storili -uslugo šolskim knjižnicam in 
učencem. 

Jasno je, da bo tudi finanoer šole gledal na delovanje knjižnic skozi tako 
določilo zakona, to je, da mora biti delo opravljeno v delovni obveznosti uči- 
teljev; zato bo težko dokazovati, da. je ob tem potreben še kdo<, posebno. ker 
to zahteva tudi večja sredstva. 

Delovanje šolskih knjižnic si predstavljam nekoliko drugače; vse večje 
šole bi morale imeti knjižničarja, ki bi bil osnovni usmerjevalec in mentor 
učiteljem in učencem. Še vedno bo ob tem moral veliko vlogo odigrati učitelj, 
toda osnovno skrb za smotrno knjižno politiko in vzgojo ter usmerjanje bi 
morala biti stvar kvalificiranega knjižničarja. Ta bi imel dovolj dela, posebej 
še, če upoštevamo, da ima večina šol še podružnice, kjer bi bilo potrebno prav 
to delo še toliko bolj poglobiti. Zato tudi mislim, da v šolah ne bo dosti učinka 
od kvalificiranih knjižničarjev, ker bodo morali prvenstveno izpolniti učno 
obveznost, v kar pa se knjižničarstvo ne šteje. Zato ob vsem drugem delu ne 
bo preostajalo kaj dosti časa za knjižničarsko delo. Nujna posledica tega bo, 
da bo knjižničarsko, delo bolj površinsko. 

Zato trdim, da poglobljeno načrtno delo knjižnice na šoli, posebej na veliki, 
le ni mogoče brez kvalificiranega knjižničarja. Kolikor je torej študij na 
pedagoški akademiji razveseljivo napredoval, pa le ne vem, če bo dosti koristil 
diplomantom, posebej na šolah ne, ker bo po črki zakona vsem jasno, da mora 
biti to delo opravljeno ob učni obveznosti. Ce upoštevamo, da so to še večidel 
slavisti z veliko obremenitvijo z nalogami, mislim, da jim dosti časa ne bo 
preostajalo za tako. uveljavljanje knjižničarstva, kot bi bilo to potrebno in 
dobro. 

Na šolah v naši občini imamo približno 40 000 knjig in bi po normah nave- 
denih v materialu potrebovali cd 10 do 12 knjižničarjev in 20 knjižničarskih 
tehnikov. Seveda je to zaenkrat nedosegljivo, vendar smo v preteklih letih 
uspeli vsaj s po enim knjižničarjem na šoli. In rezultati, doseženi s skupnimi 
napori knjižničarjev in učiteljev so vidni. Izbor in število knjig sta se zaradi 
tega povečala, večja načrtnost v knjižnični vzgoji pa se je bogato obrestovala. 
Verjetno se spominjate Prežihove bralne značke, ki je bila, mislim, v našem 
kraju prva v Sloveniji, ter obiskov raznih pisateljev, ko jih drugje še ni bilo 
To vse je plod načrtnega dela študijske in vseh ostalih knjižnic, ter knjižni- 
čarjev. Zato menim, da bi morah ob sprejemanju zakonov vedno pomisliti tudi 
na posledice, ob študiju knjižničarstva po pomisliti tudi na zvrsti. Pravilna 
in načrtna knjižna vzgoja v šoli je temelj za bodoči odnos do knjige. To je 
toliko jasno- in toliko pomembno, da bi nas še take materialne težave ne 
smele odvrniti vsaj cd tistega začetka, ki je že dosežen in ki bi utegnil zaradi 
tega zastati. Ob šolskih knjižnicah sem se zadržal nekoliko dlje, ker jih 
smatram za posebej pomembne pri knjižnični vzgoji in pri privzgojitvi pravega 
odnosa do knjige. 
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V gradivu sem zasledil tudi to, da je pri nas nemogoče omogočiti knjižnicam 
nabavo knjig s popustom, ker to ne dovoljujejo knjigotrške uzance. Včasih imam 
morda zelo napačne poglede na določene stvari, toda ali so knjigotrške uzance 
tako »zacementirane«, da jih nihče ne more spremeniti? Menim, da bi se bilo 
dobro poglobiti v te knjigotrške uzance in se dogovoriti o tem, ali pri nas res 
niso možne take ugodnosti, kot jih imajo na Zahodu in na Vzhodu. Zato naj 
pristojni organi to vprašanje prouče in ga ustrezno uredijo. 

Gradivo tudi navaja, da založbe niso ponudile knjig, preden so šle v pre- 
delavo kot star papir. Kot vemo, so za take primere predvidene v zakonu neke 
konsekvence. Kdo je dolžan skrbeti, da bo ta zakon izpolnjen? Menim, da ni 
dovolj le ugotoviti, da založbe zakona niso upoštevale oziroma, da ga je le ena 
založba v Mariboru, ampak bi bilo treba tudi ustrezno postopati. 

Prav tako me zanima, zakaj pri nas ne bi bilo pri založbah doseči, da je 
prva naklada namenjena prvenstveno knjižnicam vseh vrst in šele nato pro- 
stemu trgu. Kolikor mi je znano, pa tudi iz podatkov v tem gradivu je razvidno, 
je drugje v svetu to urejeno. Pri nas pa izgleda, da ne gre drugače, kot je zdaj. 
Treba bi bilo zato poiskati možnosti, da bi knjižnice imele vsaj pravim do tega, 
če že imajo sredstva. Ne bi pa bilo seveda tudi napačno, da bi iz prve naklade 
obvezno dobile vse knjižnice, seveda proti plačilu, vse knjige. 

V družbenem planu za razvoj SR Slovenije v letih 1966—1970 je navedena 
funkcija republiških organov in skladov, iz ocene je razvidno, da sta svojo vlogo 
v okviru možnosti dokaj dobro odigrala sklad za pospeševanje kulturnih de- 
javnosti in sklad za pospeševanje založništva. Kazalo pa bi, tako v skladu z 
zakonom, kakor tudi v zvezi s sprejetimi sklepi iz leta 1964 seznaniti zbor o 
rezultatih. Tega v gradivu nisem zasledil, pa tudi z odgovori ne morem biti 
v popolnosti zadovoljen. Morda bi zato bilo potrebno nekatere sklepe obnoviti in 
zagotoviti njihovo izvajanje in tudi natančneje povedati, kdo bo tisti, ki bo za 
to zadolžen. 

Ob odgovorih na moja vprašanja ne bi rekel drugega, kot to: V načelu 
sem vsekakor zadovoljen z odgovori; kratek čas je seveda onemogočal natanč- 
nejše opredelitve. Mislim, da bom vseeno lahko dobil natančnejše podatke. 
Moti pa me to, da s tem, ko postavljam vprašanje, postajam, se mi zdi, nekoliko 
preveč tečen. To ni najboljše predvsem zaradi tega, ker bi potem lahko tudi 
prenehal spraševati tiste stvari, ki bi bile morda interesantne. 

V odgovoru je bOo navedeno, da na šolah so knjižničarji, da pa so se z 
njihovo nastavitvijo reševali socialni problemi. O tem bi želel več dokumen- 
tiranih podatkov. 

V zvezi s samoupravo in pogodbenimi obveznostmi me zanima, kateri dve 
knjižnici sta prešli na pogodbene obveznosti in na kakšni osnovi. Ah so to 
programi, ali so to dotacije ali kaj podobnega; na to le nisem dobil odgovora. 

Prav tako se mi zdi, da je primerjava sicer večkrat dobra; včasih pa jo po 
nepotrebnem obrnemo tako-, da služi pač tistemu, ki jo uporabi. Tako se, recimo, 
pri vprašanju o štJudijskih knjižnicah oslanjamo* na druge republike, ko pa 
govorimo* o kulturi, pa pravimo, da je to nacionalna stvar in da jo bomo tako 
reševali, kot nam narekujejo naše potrebe. Ravno tako je pri drugih stvareh. 
Lepo je, če se sklicujemo na razne podatke izven naše družbe; vendar bomo 
le morali ostati najprej v okviru države, nato pa v okviru republike Slovenije, 
in se o vsem dogovoriti. Tuje primerjave nam bodo lahko služile samo kot 
orientacija, ne pa kot načelo. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Poslancu Borisu Feldiriu sem dolžan 
pojasniti, da vprašanje poslanca v nobenem primeru ni nadležnost, ampak na- 
robe, njegova pravica in celo dolžnost, ki omogoča, da se pojasnijo vse tiste 
nejasnosti, in odprta vprašanja, za katere posamezni poslanec meni, da obsta- 
jajo. Zatorej, brez vsakega predsodka tudi vnaprej, če je za to potreba, postav- 
ljajmo vprašanja! 

Besedo ima tovariš Avgust Vižintin. 

Avgust Vižintin: Tovarišice in tovariši poslanci! Povedal bi nekaj 
misli o knjižničarstvu, kot predstavnik matične knjižnice za območje Ljubljana- 
Center. 

V uvodu gradiva, ki ga je pripravil sekretariat za prosveto in kulturo, piše 
v drugem odstavku, navajam skrajšano: »Osrednje vprašanje, ki ga rešuje 
sodobno knjižničarstvo, je, kako obvladati ogromno knjižno produkcijo, ki naj 
jo knjižnice zajamejo s pretehtanim načrtnim izborom v svoji knjižni zalogi, 
tako da vsak bralec lahko pride do znastvenih, tehničnih in drugih podatkov. 
Angleško javno knjižničarstvo ima za moto svoje dejavnosti: »Prava knjiga, 
o pravem času, na pravem mestu«. Hitro in funkcionalno, to so zahteve sodob- 
nega knjižničarstva. 

2e leta 1964, ko smo v zboru obravnavali knjižničarstvo, smo poskušali s 
takega zornega kota gledati na slovensko knjižničarstvo. Takrat smo ugotovili, 
da naše knjižnice premalo koordinirajo svoje delo in da niso dovolj speciali- 
zirane; zlasti je nekoordinirana nabavna politika in druge strokovne službe, 
služba informiranja je počasna, nezadostna in tako dalje. Leta 1965 smo z 
ustavnimi spremembami ponovno potrdili zakon o knjižnicah iz leta 1961, ki 
predvideva mrežo knjižnic, matične knjižnice v občinah, medknjižnično izpo^- 
sojo, predvsem pa popis knjižnic v SR Sloveniji. 

Od sklepov našega zbora so pretekla že tri leta, od sprejema zakona pa že 
šest let. Sklepi, ki smo jih takrat sprejeli, so popolnoma na mestu tudi danes, 
in mislim, da je prav, da smo jih tako> formulirali. Tudi ne moremo reči, da niso 
do neke mere v teh letih odigrali svojo vlogo. Toda, če bi jih danes samo po- 
novili, bi bilo to popolnoma odveč in ne bi v ničemer prispevali k razvoju 
sodobne mreže knjižnic. Smatram, da smo danes, po 4-letnem delu prosvetno- 
kulturnega zbora zato tu, da poskušamo nekatere stvari konkretneje in jasneje 
oblikovati, kolikor bo to seveda mogoče pri nezadostnem poznavanju nekaterih 
konkretnih strokovnih problemov. 

S splošnimi ugotovitvami ne bomo prišli daleč. Tudi s tem ne, če bomo 
ponovno citirali določbe zakona o knjižnicah, ki govori o mreži, medsebojni 
izposoji in popisu knjižnic. Doslej smo popisali precejšnje število knjižnic, samo 
v Ljubljani od 150 kar 63. Čeprav je popis nujno potreben, se stvari vendarle 
niso bistveno menjale. Osnovno vprašanje še vedno ostane, kako naprej graditi 
moderno in 'učinkovito knjižničarsko mrežo. Kar je bilo načelnega in splošnega, 
smo vse povedali. Tudi, kako imajo organizirano mrežo v nekaterih knjižni- 
čarsko razvitih deželah, precej poznamo; in vendar ni bilo pravega premika. 
Morda ne razumemo naših konkretnih razmer, v katerih sta način in metoda 
urejanja svojevrstna. 

Nekateri hočejo zreducirati probleme na materialna vprašanja. To je samo 
delno res. V občini Ljubljana-Center — tu je skoncentriranih večina znanstvenih 
knjižnic v Sloveniji — je samo 56 znanstvenih knjižnic brez narodne in univer- 
zitetne knjižnice, kupilo v letu 1966 nad 70 000 knjig za 180 milijonov S di- 
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narjev, predvsem inozemske literature. To je lahko mnogo ali pa celo premalo. 
Tega ne vemo prav natančno. Vsako- leto vemo' zek> jasno le to, da znanstveni 
in strokovni delavci, študenti in drugi prihajajo izredno težko, počasi in z 
zamudami do zaželene literature ter da informiranje o knjigah ni dovolj hitro, 
sodobno in 'učinkovito-. 

Nadalje občutimo, da pri nakupu ni dovolj koordinacije, da kupimo neka- 
tere knjige v večjem številu, kot bi bilo- potrebno pri dobri organizaciji, da 
pa primanjkuje nekatere prepotrebne literature. Toda tudi to sklepamo- le 
iz raznih znakov in ugotovitev. 

Ljubljanska mreža ljudskih knjižnic razpolaga skoraj s 150 milijo-ni starih 
dinarjev za svo-je poslovanje. To- je hkrati mno-go in malo. Preveč za nekoliko 
starinsko poslovanje in premalo za sodobno in učinkovito delovanje. 

V Društvu bibliotekarjev smo- v zadnjih letih večkrat pretresli nekatere 
probleme, vendar jih nismo- dovolj poskušali realizirati in konkretizirati. Pred- 
vsem mislim, da moramo pri urejanju mreže knjižnic misliti na naslednje 
stvari: 

Knjižničarstvo ne moremo urejati knjižničarji sami, ampak le skupno z 
vsemi zainteresiranimi znanstvenimi, izobraževalnimi institucijami, gospodar- 
skimi organizacijami in njihovimi delavci. Samo z njimi skupaj lahko postavimo 
bolj jasne dogovore in obveze. 

Zanašati se ne mo-rem-o samo- na neke določbe zakona ali nekih drugih 
zakonov, ki bi jih še sprejeli, ker si je zelo težko v naših konkretnih razmerah 
z njimi pomagati in bistveno spreminjati stvarnost. Poskušajmo najti obveznosti 
pri skupnih interesih v posameznih strokah in na posameznih področjih. 

Težko je reči ah se prepirati o- tem, kateri -del knjižničarstva je najpo- 
membnejši. Vem pa to-, -da so zastonj prizadevanja za mrežo ljudskih knjig, 
če znanstvene knjižnice in del strokovnega knjižničarstva ne bodo v redu. Za 
nas so prvenstveno- pomembna vprašanja, kako so te knjižnice povezane med 
seboj s posameznimi znanostmi in strokami; ali so vsa področja p-rimerno po- 
krita, ko-t to zahteva sodobni napredek, ali ne. 

Dalje, vsi ki delamo v razvitejših knjižnicah, čakamo.in tožimo, da se knjiž- 
nice na nekaterih področjih še niso- razvile in da ne m-oremo naprej, dokler 
bo takšen položaj. Tako čaikamo vsi, vse tiste knjižnice, ki so že zdavnaj pre- 
bolele o-troške bo-lezni, in tiste, ki jih še niso, ali pa so se začele šele razvijati. 
Menim, -da bi morale razvitejše hitreje modernizirati svo-je delo in ne čakati 
na druge v neki splošni samozadovoljnosti. Tako je na primer v Ljubljani že 
nastopil čas, -da se javno knjižničarstvo- hitro- pre'uredi in se kvalitetno spremeni, 
čeprav je že sedaj pred drugimi knjižnicami v -ostalih krajih Slovenije. 

Zelo- slabo sto-jimo s strokovnim kadrom. O tem je bilo danes že govora. 
Leta, ki so minila, niso- bila najugodnejša za razvo-j kadrov. Manjka nam zlasti 
visoko izobraženega strokovnega kadra, ki bo znal analizirati, voditi in usmer- 
jati sodobno knjižničarstvo. Tega kadra pa ne bomo mogli šolati -doma, poslati 
ga b-o-mo morali v svet, v šole in na prakso-. 

Da bi bil š-e konkretnejši, omenjam nekatere aktualne zadeve, o katerih 
smo že govorili, vendarle se nikamor ne premaknejo-, vsaj ne dovolj hitro: 

1. Kaj storiti, -da bi se sklop fakultetnih knjižnic tesneje medsebo-jno po- 
vezal okrog narodne in univerzitetne knjižnice? Ze na posameznih fakultetah 
ni delo knjižnic dovolj koordinirano-. Ta problem bi mo-rali jasno analizirati in 
predlagati določene ukrepe, ki bi jih izvedla univerza in NUK. Imamo opravka 
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z zelo specialnimi knjižnicami, ki ne presegajo obsega oddelka na fakulteti, do 
knjižnic, ki imajo- širok republiški pomen. 

2. 2e nekaj let se ukvarjamo s problematiko knjižnic s področja družbenih 
in političnih ved. To so knjižnice inštitutov za sociologijo in za zgodovino 
delavskega gibanja, visoke šole za politične vede, zveze sindikatov in druge. 
Dogovarjali smo se o teh problemih s predstojniki posameznih inštitutov, šol 
ali organizacij, vsi so pripravljeni pomagati, razumljivo pa je, da terjajo od 
nas knjižničarjev jasnih strokovnih rešitev, ki jih mi nismo sposobni vedno 
dati. Do tu smo prišli in ne vemo naprej. Le vsako leto' parcialno rešujemo to 
ali ono knjižnico, ki izgubi možnosti za normalno življenje; zdaj ožimo., zdaj 
širimo- obseg njihovega dela. S takim delom celo spravljamo nekatere knjižnice 
v nevarnost, da bodo ukinjene in da določeno področje ostane brez prepotrebne 
literature. 

3. V društvu bibliotekarjev Slovenije smo večkrat ugotovili, da stanje 
knjižničarstva v pedagoški stroki ne ustreza sodobnim potrebam. Razdrobljenost 
strokovnih knjižnic po šolah, po posameznih zavodih, ne more tej stroki bistveno 
pomagati. Predlagali smo ureditev, ah razširitev knjižnice na pedagoškem, in- 
štitutu, ali na zavodu za šolstvo-, ki bi nabavljala nujno inozemsko literaturo, 
vzdrževala stike s pedagoškimi zavodi ter razvila ustrezno dokumentacijo-. Take 
pedagoške knjižničarske centre poznamo- v ino-zemstvu in vemo, kakšno- korist 
prinašajo-. Morda bi -sedaj, ko se je začelo urejati financiranje šolstva, lahko 
prišli do konkretnih zaključkov na tem področju. 

4. Slovanska knjižnica v Ljubljani stoji neprestano pred vprašanjem, kdo 
naj jo financira: občina, mesto ali rep-uiblika, in, ah je sploh potrebna. V to, 
da je potrebna, ne -dvornim, vendar vsaki dve leti izbruhne prepir, čigava je, 
komiu pripada, kakšna je njena prihodnja vloga, kako ji zagotoviti nemoten 
razvoj. 

5. Za razvoj ljubljanskega knjižničarstva v Sloveniji bo izredno pomembno, 
če v Ljubljani, kjer deluje 9 javnih poklicnih ljudskih knjižnic in kjer so 
pogoji najbolj d-ozo-reli, uredimo knjižničarstvo tako-, kot si ga predstavljamo. 
V Ljubljani -deluje, kot sem rekel, 9 javnih ljudskih knjižnic s 320 000 zvezki 
in letno izposo-jo nad 800 000 knjig. To- knjižničarstvo moramo- medsebojno 
povezati, organizirati nekatere skupne službe, specializirati nabavno politiko, 
centralizirali tisti del knjižnega sklada, ki naj bi bil centraliziran, in decen- 
tralizirati tistega, ki bi moral biti čim bližje vrat. 

6. Z novo stavbo na Trgu revolucije, ki je predvidena za centralno tehnično 
knjižnico, bo le-ta dobila primerne prostore za svoje delo. Realizacija se od- 
mika. Lju-dsko knjižničarstvo v Ljubljani zelo težko- čaka na tisti dan, ko bo 
urejena v novih prcstorih ihi-di izposoja tehnične literature na dom. To že sedaj 
centralna tehnična knjižnica opravlja, vendar -so njene možnosti omejene. 
Morda bi se vendarle na kakršenkoli način dalo pomagati centralni tehnični 
knjižnici, da pride do vsaj začasnih prostorov. Ta problem navajam tudi zato, 
da pokažem, kako sta javno knjižničarstvo in mreža javnih knjižnic tesno 
povezana z znanstvenim in strokovnim knjižničarstvom in da se le skupno lahko 
dogovarjamo o nalogah. 

7. Lansko- leto smo se v društvu bibliotekarjev dogovarjali tudi o skupnosti 
javnih knjižnic v Slo-veniji. Taka skupnost bi lahko sama -urejala celo vrsto 
tehničnih in materialnih zadev in se dogovarjala o marsikateri strokovni stvari. 
Taka skupnost bi lahko- eno-tneje nastopala, na primer nasproti založbam, in 
se z njimi o marsičem dogovorila. T-udi ta zamisel je ostala le pri besedah. 
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To je samo nekaj konkretnejših zadev; upam, da sem naštel nekatere naj- 
važnejše. Hočem reči le to, da se moramo v proučevanju in reševanju v bodoče 
usmeriti na konkretna vprašanja ter najti sodelavce in vse ostale možnosti 
za njihovo reševanje. Bodoče strokovne analize naj bi obravnavale prav ta in 
taka vprašanja. Le tako bi lahko prišli do realnih zaključkov in tudi določili 
nosilce izvajanj. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec dr. Miro Std- 
plovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Gradivo o knjižničarski mreži, ki ga je pripravil republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo, je tehtna osvetlitev in analiza položaja ljudskih knjiž- 
nic; kot pa je bilo že večkrat v današnji razpravi rečeno, pa v skromnejši meri 
obravnava problematiko znanstvenih in strokovnih knjižnic. Prav te knjižnice 
pa so se v reformnem obdobju znašle v hudih težavah in njihov razvoj ni 
takšen, kot je prikazan v gradivu za obdobje 1961—1964, ko se je njihovo število 
zadovoljivo povečevalo. 

Problem nabave tuje literature, ki so jo največ nabavljale prav znanstveno- 
strokovne knjižnice, je v zadnjem obdobju postal izredno pereč. Smotrna 
nabava knjig in izraba sredstev, vprašanje dokumentacije ter številna druga 
vprašanja terjajo tesno sodelovanje splošnih in specialnih znanstvenih knjižnic. 
V tem okviru bi bilo treba jasneje določiti mesto narodne in univerzitetne 
knjižnice, centralne tehnične knjižnice, študijske knjižnice v Mariboru in dru- 
gih študijskih knjižnic. 

NUK zaradi nizkih finančnih sredstev ne more izvajati svojega delovnega 
programa, kar se pozna npr. zlasti pri kategorizaciji; knjiga je npr. v NUK, 
prav zaradi tega, ker ne morejo nastaviti novega kadra, dostopna šele več 
mesecev po izidu. Ta zaostanek se kaže tudi pri tiskanju slovenske bibliogra- 
fije, ki je nujen pripomoček pri znanstvenem delu, in pri dr"ugem -delu. 

Tovariš Vižintin je danes v razpravi povedal še nekaj drugih problemov, 
ki tarejo znanstvene in strokovne knjižnice, zato predlagam, da republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo v sodelovanju z društvom bibliotekarjev, 
narodno in univerzitetno knjižnico in drugimi institucijami zbere potrebne 
podatke o razvoju znanstvenih in strokovnih knjižnic v zadnjem obdobju, jih 
analizira ter nato posreduje skupščini, da bi lahko tudi o tej problematiki 
skupščina podrobneje razpravljala in usmerila razvoj te vrste knjižnic. 

Podprl bi tudi predlog sekretariata za prosveto in kulturo, na 7. strani 
predloženega gradiva., o podpiranju občinskih matičnih knjižnic iz sredstev 
republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti z dodatkom, da je 
za knjižnice v občinah, ki so gospodarsko šibkejše, potrebno ustrezno znižati 
kriterije. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Janez Karlin. 

Janez Karlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi dodati samo nekaj informacij o spremembah, ki so nastale od objave 
gradiva o knjižnični mreži predvsem na mariborskem področju. 

Po združitvi mariborskih občin je s ciljem, da bi dejansko dosegli boljšo 
matično službo, ki naj bi bila sistematična, stalna in čimbolj načrtna, prevzela 
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matično službo mariborska študijska knjižnica. Zastavila si je program, usta- 
novila posebno komisijo in ugotovila stanje v ljudskih knjižnicah. To je zelo 
pereče, zelo slabo, celo tako slabo, da nekaterih knjižnic, ki jih še danes štejemo 
v seznamu knjižnic, enostavno več ni, da se ie ob preseljevanju razgubil velik 
del knjižničnega fonda in da nihče na odgovarja za materialno stanje. Ob tem 
je bilo sprejetih tudi nekaj sklepov; nekateri med njimi so prav zanimivi in 
vam jih bom, če dovolite, povedal: 

Bolj kot doslej je treba skrbeti za knjižnične odbore, ki naj bi prevzeli del 
odgovornosti za delovanje ljudskih knjižnic. V te odbore naj pridejo zastopniki 
Socialistične zveze, krajevne skupnosti in drugih zainteresiranih organizacij. 

Skrb za prcstore, opremo, stroške vzdrževanja in za honorarje knjižničar- 
jem naj prevzamejo družibeno-politične skupnosti: občina, predvsem pa kra- 
jevne skupnosti. Komisija namreč ugotavlja, da ustanovitelji, ki so v veliki 
meri kulturno umetniška društva, nimajo denarja za te namene in zato pro- 
stori propadajo, knjižničarji pa morajo ponekod celo sami čistiti prostore in 
prinašati kurjavo od doma. Pri tem komisija opozarja na to, da se le nekaj 
kilometrov cd Maribora v sosednji Avstriji vrste ob meji vzorno urejeni domovi 
in da so celo Italijani dali za slovenske knjige v doberdobski knjižnici več, kot 
mi za vso Primorsko, čeprav živi okrog Doberdoba le majhen del Slovencev. 

Za povečanje knjižnega fonda za potujoče knjižnice je treba zagotoviti 
primerne prispevke tudi pri skladu Socialistične republike Slovenije za pospe- 
ševanje kulturnih dejavnosti, seveda s tem, da občinska skupščina zagotovi 
ustrezno udeležbo. 

Potrebno je razvijati in urejati knjižnice v krajih, ki imajo nad 2000 
prebivalcev. Sedaj nesamostojne knjižnice, ki imajo več kot 4000 knjig, morajo 
dobiti poklicnega knjižničarja. Celotno financiranje teh knjižnic mora prevzeti 
občinska skupščina. Pri tem je treba 'upoštevati dejstvo, da je knjižnica enako 
kot šola stalna kulturno prosvetna ustanova v kraju, in da delo knjižničarja 
presega okvir ljubitelj stva. 

Toliko o omenjenih sklepih; k ostalim problemom knjižničarstva pa želim 
povedati še tole: 

Eden osnovnih problemov, ki je bil že večkrat omenjen, je predvsem ka- 
drovski probleim. V Mariboru je svet za kulturo predlagat združitev dveh knjiž- 
nic, mestne in delavske knjižnice, prav zato, da bi izboljšal kadrovski sestav 
uslužbencev. Popolnoma se pridružujem mnenjem, ki so bila izrečena, da knjiž- 
ničar ne more biti samo izposojevalec, ampak marsikaj več. Vendar so pri tem 
težave zaradi temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki onemogoča odpoved 
in nastavitev strokovnega in kvalitetnejšega kadra. Za izredno šolanje bi 
ljudje mor,ali biti zainteresirani ali pa, kot je to na področju šolstva, k temu 
prisiljeni. Torej, če bi ne dosegli potrebne kvalifikacije, bi morali zapustiti 
službo. 

Prav tako je nujno potrebno za zboljšanje stanja ljudskih knjižnic dosti 
več sredstev; v celoti podpiram predlog, ki je bil naveden v sklepih študijske 
knjižnice, da bi krajevne skupnosti morale v večji meri skrbeti tudi za kulturno- 
prosvetno življenje v svojem kraju, se pravi, tudi na materialno oskrbo knjiž- 
nic, predvsem kar zadeva prostore, domove, njihovo vzdrževanje, kurjavo in 
podobno. 

Poseben problem je stimulacija knjižničarjev, ker danes ljubiteljstvo v 
veliki meri odmira; če nekoga v neki meri vsaj moralno, v večji meri pa tudi 
materialno ne podpremo, se s temi posli ne bo več ukvarjal. 

15 
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Treba bi bilo razpravljati tudi o tem, naj bi založbe z določenim popustom 
dajale knjige na razpolago knjižnicam. Kot primer bi navedel akcijo študijske 
knjižnice v Mariboru, ki bo nabavila knjige za vse knjižnice svojega področja; 
pri tem pa dosegla pri založbi Obzorja 25 '%> popust za knjige, ki jih bodo knjiž- 
nice kupile. Ce to lahko napravi založba Obzorja, bi tudi mnoge druge založbe 
lahko storile isto. 

Glede zakona o knjižnicah se strinjam z mnenji, ki so bila prej izrečena, 
da je zakon v načelnih stališčih res koristen in dobrodošel, da pa nikogar ne 
obvezuje niti glede financiranja knjižnic, najmanj ljudskih, niti glede strokovne 
izobrazbe kadrov, ki so zaposleni v knjižnicah. 

Samo eno pripombo še k skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti: za obmejno območje bi morali v večji meri skrbeti, kot smo skrbeli 
doslej. Mariborsko območje za knjižnice iz tega sklada ni dobilo še prav nič, 
čeprav je tu ogromno zastarelega, izgubljenega in uničenega. 

Glede šolskih knjižnic se popolnoma pridružujem besedam poslanca Borisa 
Feldina, da je nujno potrebno, da šole, ki imajo 4000 knjig ali več, potrebujejo 
knjižničarja, ki ne bo> samo izposojevalec, ampak dejansko knjižničar •—■ pedagog, 
ki bo res pripravljal pota k temu, da bo slovenski narod v večji meri posegal 
po knjigi, kot to dela danes. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš PoTjanšek: Besedo ima tovarišica Slavica Ludvik, 
zastopnica centralne tehnične knjižnice v Ljubljani. 

Slavica Ludvik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Problematika strokovnih knjižnic je tako obširna in še ne dovolj obdelana, 
da je bito že na seji odbora prosvetno-kulturnega zbora predlagano, da bi se 
izdelala posebna študija in organizirala posebna razprava. Vendar bi ob tej 
priložnosti spregovorila o centralni tehniški knjižnici, kot največji strokovni 
knjižnici v Sloveniji. 

Centralna tehniška knjižnica je osrednja strokovna tehniška knjižnica 
v Sloveniji, ustanovljena leta 1949 kot knjižnica tehniške visoke šole, pozneje 
kot knjižnica fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo*, leta 1961 pa 
je postala samostojni zavod univerze. 

Zaradi velikega razmaha naravoslovnih ved po vojni in predvsem zaradi 
značaja javne knjižnice si je centralna tehniška knjižnica že zgodaj pridobila 
širok krog uporabnikov. Njeni fondi so razmeroma lepo rastli; tako je bil leta 
1964 letni prirastek revij okoli 1200 naslovov in 3200 zvezkov (knjig). Danes ima 
knjižnica 20 000 letnikov revij in okoli 48 000 zvezkov (knjig). 

V skladu s potrebami uporabnikov so se razvijale tudi strokovne službe. 
Centralna tehniška knjižnica je postala matična knjižnica za vse strokovne 
tehniške knjižnice v Sloveniji, začela je voditi centralni katalog tuje litera- 
ture, to je knjig in revij, v letošnjem letu pa tudi tujih standardov. Začela je 
sistematično razvijati informacijsko službo. 

Reforma v letu 1965 je razvoj knjižnice zavrla. Centralna tehniška knjiž- 
nica se je zaradi svojega specifičnega položaja znašla v težavah. Navezana 
izključno na nabavo tuje tehniške literature, ki se tudi v svetu vedno bolj 
draži, še bolj pa jo je za nas podražil zvišani kurz dolarja, se je morala odreči 
nabavi tujih tehniških knjig, da je lahko ohranila svoj revijski fond. Knjižnica 
je v letu 1965 z nakupom pridobila 1361 zvezkov, v letu 1966 pa samo še 1084 
zvezkov tujih tehniških knjig. Preprost račun nam pokaže, da bi morali samo 
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za nabavo 3000 inozemskih tehničnih knjig po približni ocenitvi 20 000 S din 
za eno, imeti kar 60 000 000 S din. Podobno sliko bi dobili verjetno tudi pri 
drugih strokovnih knjižnicah, če bi imeli zbrane podatke do leta 1966. 

Centralna tehniška knjižnica je takoj iskala različne načine izhoda iz tež- 
kega položaja. Poleg tega, da je analizirala svoje stanje in ga prikazala odloču- 
jočim organom — sklad za šolstvo je ob rebalansu leta 1966 nakazal nekaj do- 
datnih sredstev, s katerimi pa šele letos skušamo izpopolniti vrzeli, ki so na- 
stale — je skušala čim bolj izkoristiti vse možnosti, ki jih daje zakon o> knjiž- 
nicah. Torej, še intenzivnejše delo matične službe, to je, povezava vseh stro- 
kovnih tehniških knjižnic ter učinkovitejše vključevanje v centralni katalog; 
ki bi omogočil široko, uporabo- vse tuje tehniške literature v Sloveniji. 

V gradivu imamo podatek o 163 strokovnih knjižnicah. Matična služba 
centralne tehniške knjižnice ima razvid nad 140 strokovnimi tehničnimi knjiži 
nicami ter nad 27 znanstvenimi tehničnimi knjižnicami. S temi knjižnicami 
je začela tesno sodelovati, vendar je kljub intenzivnemu prizadevanju dosegla 
le tO', da od 140 strokovnih tehničnih knjižnic sodeluje v centralnem katalogu 
le 44 knjižnic. Podatek o številu knjižnic mogoče ni povsem točen, ker je možno, 
da vodimo v statistiki knjižnice, ki niso več zmožne življenja ali ki so bile celo 
ukinjene. Zato smo v letošnjem letu razposlali anketo, na katero pa še nimamo 
odgovorov. Po obdelavi ankete bomo šele imeli točen pregled nad dejanskim 
stanjem, to je nad številom živih in življenja sposobnih strokovnih tehniških 
knjižnic. Na vsak način pa bi bilo delo matičnih knjižnic veliko* lažje, če bi 
zakon o knjižnicah, ki je izšel leta 1961 in bil dopolnjen 1965, poleg naloge, da 
knjižnice sodelujejo v centralnem katalogu, vseboval tudi določila o sankcijah za 
tiste knjižnice, ki se po zakonu ne ravnajo. 

V letošnjem letu je centralna tehniška knjižnica v okviru matične službe 
skušala doseči tudi enotno ureditev vseh knjižnic tehniških fakultet ter z njimi 
doseči koordinacijo nabave tuje tehniške literature. Delo že teče. Nekaj knjiž- 
nic, med njimi kot prva knjižnica katedre za matematiko, so že začele pošiljati 
sezname naročene tuje literature, tako da centralna tehniška knjižnica vodi kar- 
toteko naročene tuje literature. S to koordinacijo nameravamo počasi zajeti 
tudi druge tehniške knjižnice, predvsem knjižnice inštitutov; knjižnica inštituta 
Jožefa Štefana je že sama pristopila k sodelovanju. 

Vse te akcije, če se bodo res razvile, kot si želimo, nam bodo sicer poma- 
gale, da bodo fondi, v katere družba investira znatne vsote, dobro izkoriščeni. 
Ne morejo pa spremeniti dejstva, da je nujno potrebno izbor literature še 
razširiti. 

Da bi lahko centralna tehniška knjižnica še nadalje razvijala svojo de- 
javnost, se je obrnila tudi na gospodarstvo, da bi direktno podprlo tisto dejav- 
nost, katere se predvsem poslužuje. 

Kljub razumevanju in podpori gospodarske zbornice ter svetov posameznih 
panog gospodarstva, akcija doslej še ni rodila pričakovanih uspehov. Jasno pa 
je, da mora knjižnica razpolagati z zadostnimi in rednimi sredstvi. Le tako se 
bo lahko harmonično' razvijala in vodila načrtno nabavno politiko ter nudila 
družbi to, kar družba cd nje pričakuje. Zato pa je treba potrebna sredstva na 
kakršenkoli način zagotoviti. 

Poleg finančnih sredstev pa so problem tudi neprimerni prostori. Knjiž-' 
niča je že pred leti imela v programu novo poslopje. Sredstva naj bi se stekala 
delno iz republiških sredstev prek univerze, delno pa iz gospodarstva. Izdelan 
je bil načrt z vso potrebno dokumentacijo in dodeljena lokacija na Trgu revo- 
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luci je. Knjižnica naj bi ibila dograjena že v letu 1967. Z ustavitvijo gradnje 
Trga revolucije je zastala tudi gradnja centralne tehnične knjižnice. Na novo 
poslopje ni bilo več mogoče misliti, čeprav v zadnjem času vidimo, da druge 
republike takih kulturnih investicij niso črtale. V Beogradu bodo dobili novo 
poslopje za narodno biblioteko1, v Zagrebu za narodno sveučiliško knjižnico, 
v Skopju pa smo nedavno prisostvovali polaganju temeljnega kamna za novo 
poslopje narodne knjižnice. 

Centralna tehnična knjižnica v sedanjih prostorih ne more več poslovati, 
saj je morala letos ukiniti en čitalniški prostor, da je pridobila prostor za skla- 
dišče. Več pa tudi z nadaljnjim ukinjanjem ne more pridobiti, ker smo vse 
spodnje nadstropje že uporabili za skladišča, zgornja pa ne prenesejo dodatne 
obremenitve. 

Pod takimi pogoji je knjižnica začela iskati začasno rešitev. Predlog zavoda 
za izgradnjo Trga revolucije, da bi centralna tehnična knjižnica zasedla pro- 
store gimnazije v Subičevi ulici, je bil povsem sprejemljiv, saj bi prostori 
zadoščali knjižnici za približno 20 let in bi bili z majhnimi adaptacijami povsem 
funkcionalni. Ker pa bi selitev gimnazje v Subičevi ulici, ki po mnenju zaveda 
za izgradnjo Trga revolucije ne spada v koncept bodočega trga, zahtevala več 
selitev, je vsa akcija otežkočena. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo vodi akcijo z razumevanjem 
vseh prizadetih in je prav zdaj republiški sekretar imenoval komisijo, ki naj 
bi ugotovila resnične možnosti take rešitve, če pa to ni mogoče, pa nakazala 
drugačno rešitev. Nujno pa je, da se ta rešitev čimprej najde, ker si je knjiž- 
nica v sedanjih prostorih z ukinitvijo čitalnice podaljšala življenje le za eno 
leto. Ugodno rešitev iščemo' pri vseh forumih in se ob tej priložnosti obračamo 
tudi na ta zbor, ki je najbolj poklican, da podpre naše prizadevanje in tako 
omogoči knjižnici razvoj, ki bo v prid vsej družbi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima dr. France Bernik, tajnik 
Slovenske matice. 

Dr. France Bernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite, da bom kratek in da bom povedal eno samo kritično misel, 
ne samo zato, da ne bi zlorabljal vaše potrpežljivosti, temveč zato, ker se 
želim koncentrirati na eno samo mesto v elaboratu o knjižnični mreži na Slo- 
venskem, na mesto', ki zadeva založništvo'. 

Vezi oziroma odnosov med založništvom in bibliotekarstvom je več. Knjiž- 
ničarstvo je danes, kot vsi vemo, minimalni kupec oziroma konsument knjig. 
Obratno so zveze lahko številnejše. Knjižničarstvo oziroma knjižnice so nam 
lahko s svojo evidenco, s podatki o frekvenci sposojenih knjig vodilo o plas- 
maju knjige, o branju knjige, lahko nam nudijo gradivo za raziskavo tržišča. 
Vendar ne bi želel govoriti o tem. Želel bi se, kot sem uvodoma rekel, koncen- 
trirati samo na tisto mesto, ki zadeva založništvo. 

Knjižnična mreža v Sloveniji, o kateri danes razpravljamo, je samo del 
širokega kompleksa vprašanj, del celotne problematike naše kulture. Zato je 
raztimljivo, da so temeljni problemi knjižničarstva enaki ali vsaj močno sorodni 
tistim, ki tarejo vsa ostala področja naše kulture, prosvete in izobraževanja. 
Danes, ko postaja duhovna nadstavba mnogo bolj odvisna od gospodarskega 
napredka družbe kot kdajkoli prej, so nujno stopila v ospredje materialna vpra- 
šanja. Značilno je, da danes bolj kot o ideologiji kulture, razpravljamo o njeni 
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eksistenci. To je jasno razvidno< tudi iz celotnega besedila ocene knjižnične 
mreže v Sloveniji, zlasti iz neposrednih nalog, ki so< jih avtorji formulirali kot 
moralo, da ne rečem kot SOS svojega elaborata. 

Popolnoma se strinjam s prvo neposredno nalogo, po kateri bi morale tiste 
občinske skupščine, ki tega še niso storile, do konca letošnjega leta imenovati 
občinske matične knjižnice. Zelo na mestu je nadalje sugestija, naj bi občinske 
skupščine vključile v srednjeročni načrt 1966/1970 tudi razvoj knjižnične mreže 
na svojem področju in to s ciljem izpopolnitve do take mere, da bi prišla na 
vsakega prebivalca ena knjiga. Prav tako tehtna ali vsaj razmisleka vredna 
se mi zdi misel, po kateri naj bi republiški sekretariat skupaj z NUK in dru- 
štvom bibliotekarjev razmislil o tem, če je možna in smotrna ustanovitev skup- 
nosti knjižnic na Slovenskem. 

Mnogo manj opravičljiva in perspektivna pa je tista sugestija, tista nepo- 
sredna naloga, po kateri naj bi sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti in sklad za pospeševanje založništva proučila možnosti za hitrejše 
naraščanje knjižničnega fonda v Sloveniji. Ce to formulacijo prav razumem, gre 
za finančno pomoč knjižnicam. Sprašujem pa se, če sta sklada v sedanji situa- 
ciji res tako močna, da lahko sprejmeta v svoj program novo, ne lahko finančno 
obveznost. Kot vemo, ni tako. Zlasti sklad za pospeševanje založništva, ki ga 
nekoliko bolj poznam, je iz leta v leto šibkejši, saj se hrani samo še iz prora- 
čunskih virov. 2e lansko leto', ko je bila pri razdeljevanju sredstev sklada dana 
prednost revialnemu tisku, so bile knjižne subvencije občutno prizadete. 

Kolikor bi torej poleg revialnega tiska in drugih obveznosti prišla v oba 
sklada še finančna pomoč knjižnicam, založbe, tudi negospodarske, praktično 
ne morejo pričakovati posebnih dotacij več ali pa vsaj zelo minimalne dotacija 
za znižanje cene že tako dragih knjižnih izdaj. S tem bi še bolj, kot smo, odprli 
vrata ekonomskim cenam knjig; z 'drugimi besedami bi se reklo, da smo knjižni 
produkciji še bolj, kot smo, vzeli socialno funkcijo in da smo jo tako rekoč 
blokirali od večjega dela konsumentov oziroma interesentov. 

Reči hočem, da kultura kot celota cd morebitne take rešitve ne bi imela 
koristi, kajti kolikor bi vzeli založništvu, bi dali knjižnicam, sredstva za ce- 
lotno kulturo pa bi po tej logiki ostala ista. Četudi je v ozadju te sugestije 
neposrednih nalog v elaboratu pozitivna težnja, spraviti čimveč knjig v javne 
knjižnice, s čimer se moramo vsi strinjati, in jih napraviti dostopne širšemu 
krogu konsumentov, ostane kot rezultat te težnje vendarle negativno dejstvo>, 
spričo- katerega bi se občutno skrčila, če ne povsem ukinila finančna pomoč 
založniški dejavnosti, ki je, kot vemo, v stiski. Zato ta sugestija, tretja po 
vrstnem redVi, v praksi, vsaj po mojem mnenju, ne more roditi pozitivne, 
kulturi ugodne rešitve. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo- ima Ivan Potrč, urednik za- 
ložbe Mladinska knjiga. 

Ivan Potrč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
gradivu je omenjena tudi zamisel društva bibliotekarjev Slovenije o poslovni 
skupnosti knjižnic. Mislim, da bi bilo treba takšno skupnost čim prej oživiti 
Zakaj? To predlagam, kot založniški delavec, kot predstavnik založbe, ki mu 
je tako kot knjižničarjem prva skrb predvsem to, da s knjigo, ki jo izdaja, 
prosvetljuje. 
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To predlagam, ker mislim, da bi bilo marsikaj urejeno in. tudi marsikaj 
odpravljeno, ko bi se začeli knjižničarji dogovarjati z založbami. 2e omenjene 
uzance niso nič takega, česar knjižničarji in založniki ne bi mogli skupno 
mimogrede odpraviti. Te uzance so bile mogoče včasih potrebne, danes pa jih 
ne potrebujemo več. 

Tudi naše knjigarne ne storijo vsega, da bi bila vsaka naša knjiga na vpo- 
gled kupcu in bralcu. Vemo, da imamo polna skladišča; včasih pa kljub temu, 
kakšne knjige celo v svoji založbi ne moremo dobiti. 

Mislim, da med knjižnico in založbo ni potreben nikak posrednik in bi se 
zato knjige lahko zelo pocenile. Takšno sodelovanje bi pomagalo kreirati založ- 
niške programe in bi pocenilo predvsem tiste izdaje, ki so namenjene knjiž- 
nicam in širokim plastem ljudstva. 

Sodelovanje med pedagoškimi delavci in založbami je že pocenilo knjigo 
za šolarje. Naj omenim akcijo za bralno značko, ki jo je založba tudi podprla. 
S pedagoškimi delavci je prišlo do dogovorov in smo dobili množično, zelo 
poceni knjigo tet" v veliki nakladi. Prepričan ;sem, da bi založbe mogle to 
storiti, da bi prišlo do praktičnih sestankov med skupnostjo knjižničarjev in 
založniki, podobno kot je to naredila Mladinska knjiga ob zbirki »Moja 
knjižnica«. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš dr. Branko Berčič. 

Dr. Branko Berčič: Dovolite, da načnem dvoje vprašanj, ki sicer 
nista vsebovani v analizi knjižnične mreže v Sloveniji, sta pa bili danes že 
dvakrat, trikrat mimogrede omenjeni in je treba o njih nekaj več spregovoriti. 
Gre za dva odnosa, in sicer za odnos pri financiranju med družbo, in knjižni- 
čarsko službo ter za odnos do upravljanja oziroma samoupravljanja v knjižni- 
čarski službi. 

Družbeni dogovori za financiranje dejavnosti na področju knjižničarstva, 
kot je bilo ugotovljeno že pred tem, se zelo počasi uresničujejo. Društvo biblio- 
tekarjev Slovenije je že pred leti, ko se je začela pojavljati v našem družbenem 
razvoju tendenca k novemu načinu obravnavanja posameznih služb in njihovega 
financiranja, dalo iniciativo, da tudi na tem področju poiščemo možnosti in 
osnove, s katerimi bi lahko vplivali na boljši razvoj in boljšo obravnavo naše 
službe. Tega smo se lotili prav zaradi tega, ker smo v tedanjih družbenih od- 
nosih čutih, da smo močno zapostavljeni in ker smo predpostavljali, da nam 
morajo novi odnosi na relaciji družba — javna služba, kot je knjižničarstvo, 
prinesti samo koristi. Izdelali smo prva najosnovnejša merila, po katerih naj 
bi se ta dejavnost financirala. Ti kriteriji so morali biti seveda za posamezne 
vrste knjižnic različni, ker se knjižnice med seboj ločijo po svojem osnovnem 
namenu. Tako je bilo za knjižnice, pri katerih je osnovna naloga, da širijo 
splošno izobrazbo in ljudsko prosveto, treba poiskati drugačne kriterije in 
merila za financiranje kot pa za druge knjižnice, ki so na primer temeljni vir 
naše nacionalne kulture in zbiralci osnovne znanstvene literature, ki je potrebna 
za znanstveni in strokovni napredek ter razvoj določene družbene dejavnosti. 

Toda uspeh je bil minimalen. Na prste ene same roke lahko naštejemo tiste 
knjižnice, ki jim je uspelo, da so na ta način uveljavile priznanje svoje dejav- 
nosti in njeno financiranje. Zakaj je bil 'uspeh tako minimalen? Predvsem zato, 
ker je vsaka analiza, vsaka analitično sestavljena pogodba nujno pokazala, da 
je za financiranje družbene dejavnosti te vrste, pa naj gre za ljudske, znastvene 
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ali druge knjižnice, potrebno vložiti več materialnih sredstev, več denarja. Pri 
tem pa smo seveda takoj naleteli na nasprotovanje, na nerazumevanje tistih, 
ki naj bi to dejavnost financirali, ker tudi ti niso- razpolagali s tolikšnimi sred- 
stvi, da bi lahko zadovoljivo rešili vprašanje medsebojnih odnosov med družbo 
in knjižničarsko službo. Zato se je pokazala v razgovorih nezainteresiranost 
financerjev, da bi se iniciativa o novem načinu reševanja finančnih vpra- 
šanj nadalje razvijala. 

Gotovo je temu vzrok, kot sem že prej mimogrede rekel, splošno pomanj- 
kanje materialnih sredstev za financiranje javnih služb, kar je morda pogojeno 
tudi z načinom razdelitve narodnega dohodka, o čemer je bila že mnogokje 
beseda. In ker je bilo stanje takšno, se je vse pozitivno prizadevanje bibliote- 
karjev zataknilo in ustavilo. Zato so tam, kjer smo, in gotovo ni mogoče pri- 
čakovati kakih večjih uspehov. 

Drugo je vprašanje upravljanja in samoupravljanja na našem področju. 
Lahko rečem, da je samoupravljanje, predvsem v prvotni obliki družbenega 
upravljanja, iz katere se je naprej razvijalo, bilo prisotno na področju naših 
delovnih organizacijah že zelo zgodaj. Lahko rečem, da je naš bibliotekarski 
zakon prvi zakon na področju javnih služb v Sloveniji, ki je uveljavil načelo 
družbenega upravljanja, iz katerega se razvija naše samoupravljanje. Vendar 
to samoupravljanje, zaradi specifičnih oblik delovanja knjižničarstva, ni moglo 
doseči tolikšnih razvojnih uspehov, kot bi morda pričakovali. Dejstvo namreč 
je, da so knjižnice predvsem manjše delovne organizacije, da je knjižnic s šte- 
vilnejšim delovnim kolektivom malo in da prav zaradi tega ni bilo mogoče 
tako močno razviti samoupravljanja. Vendar so se tisti delovni kolektivi, ki 
so številnejši, lahko trdim, prž!v na tem področju močno zagrizli v delo in do- 
segli že velike uspehe pri uvajanju samoupravljanja v svojih kolektivih, tako 
da je samoupravljanje v polni meri zaživelo1. Pri manjših knjižnicah z dvema, 
tremi člani. delovnega kolektiva pa samoupravnega mehanizma ni bilo mogoče 
razviti ter je ostalo na stcpnji družbenega upravljanja, kar pa je za takšne 
knjižnice vsekakor tudi koristno. Vendar samoupravljanje ni moglo v celoti 
priti do svojega izraza že zategadelj, ker samoupravljanje, po mojem globokem 
prepričanji, ne more biti obrnjeno samo navznoter, na odnose v delovnem ko- 
lektivu, marveč sploh ni možno brez ustrezno zagotovljene materialne baze. 
Ta pa, kot sem že prej rekel, ni bila nikoli knjižnicam zagotovljena niti v naj- 
bolj nujno potrebni višini. 

Zato mislim, da bi bilo treba čimprej doseči družbeni dogovor o financi- 
ranju kulture v naši republiki in v tem sklopu tudi knjižničarstva kot ene 
izmed kulturnih dejavnosti. Šele, ko bi bili ustvarjeni ti pogoji, bi lahko prouče- 
vali in razvijali osnove za financiranje knjižničarske dejavnosti, ki bi prišle, 
na eni strani kot sestavni del v družbene dogovore med financerji in posa- 
meznimi delovnimi organizacijami, na drugi strani pa bi služile nadaljnji de- 
litvi dohodka v delovnih organizacijah. Mislim, da bi bilo pri tem treba na 
prvo mesto postaviti nalogo sindikata delavcev 'družbenih dejavnosti in društva 
bibliotekarjev Slovenije, da znova odpreta iniciativo' in akcijo študijsko pripra- 
vita, na drugi strani pa naj bi tudi republiški upravni organi in republiška 
skupščina o tem rekli svojo besedo in podprli takšna prizadevanja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Odrejam 20 minut odmora. 

(Sej-a je bila prekinjena ob 11.25 in se je nadaljevala ob 12.10.) 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo. Besedo ima to- 
variš Radko Polič, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Radko Polič: Tovarišice in tovariši poslanci! Nimam namena po- 
drobno odgovarjati na vse koristne misli in pobude, ki so bile dane v zvezi z 
gradivom, ustavil se bom le ob nekaterih. V zvezi s predlogom, naj bi nadalje- 
vali s problematiko knjižničarstva tako, da bi pripravili neke parcialne analize, 
sem že v uvodni besedi povedal, da so morebiti take parcialne analize, zlasti 
o znanstvenih in strokovnih knjižnicah, potrebne; vendar se nam zdi, da bo pri 
tem šlo predvsem za strokovne stvari in je vprašanje, če sodi to pred ta forum. 

Prav tako sekretariat, kot tudi sekretariati v vseh drugih republikah, že 
leto dni in več proučujejo vprašanje strokovnih izpitov na področju kulture 
sploh; torej ne samo za knjižničarje, temveč tudi za muzealce, arhivarje in 
di*uge. Načelno ni nobenih zadržkov, da bi tega ne uredil zakon podobno kot 
to ureja za strokovno izpopolnjevanje šolskih kadrov. Za enkrat smo se pač 
odločili za to pot, da naj za knjižničarje v tem oziru skrbi republiška matična 
knjižnica, ki ima hkrati ingerence javne službe, sekretariat pa bo še naprej 
v sporazumevanju z 'drugimi republikami skušal poiskati najustreznejšo rešitev. 

Podobno je, če upoštevam še nekatere misli, ki so bile izražene v razpravi, 
tudi glede uzanc. Tudi poslancu Feldinu, ki se zanima, kako so na nekaterih 
šolah sistemizirana mesta za knjižničarje, bo republiški sekretariat pismeno 
posredoval ustrezne podatke. 

Ce dovolite, bi rad le še odgovoril poslancu Karlinu, ki se je v svoji raz- 
pravi potegoval za to, da je treba posebno pozornost posvetiti knjižnicam in 
kulturi sploh na obmejnem območju. Rekel je, 'da je doberdobska knjižnica na 
italijanski strani, namreč slovenski oddelek, dobila več sredstev, kot vse knjiž- 
nice na Primorskem. Res je, da je doberdobska knjižnica in njen slovenski 
oddelek dobro urejena, toda pri tem moramo povedati, da so slovenske knjiž- 
nice na Primorskem iz sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti deležne 
prav takšne podpore kot vse ostale knjižnice, oziroma še posebne podpore. 
Upravni odbor tega sklada je pred dvemi, tremi leti posebej posvetil posebno 
pozornost prav Primorski. 

Naj tu še povem, da v primerjavi s temi, najbrž redkimi primeri, ko na 
italijanski strani podpirajo slovenske oddelke v knjižnicah, seveda tudi v naši 
osnovni politiki na podlagi odnosov do narodnosti podpiramo', kar je tudi v gra- 
divu povedano, knjižnice v Prekmurju in v obalnih občinah, ki imajo italijanske 
oddelke. Iz republiškega proračuna gre vsako leto nekaj milijonov za nakup 
knjig v madžarščini oziroma italijanščini v teh knjižnicah in bi najbrž tudi 
v tem smislu popolnoma vzdržali primerjavo z italijansko stranjo. 

Nadalje je poslanec Karlin še rekel, da Štajerska oziroma mariborska re- 
gija ni debila ničesar za podporo knjižnicam iz republiškega sklada. To moram 
žal demantirati; prejšnja leta, zlasti lansko leto<, je upravni odbor sklada sklenil 
pogodbo s študijsko knjižnico v Mariboru in združeval sredstva na nak'up knjig 
v teh knjižnicah oziroma za osnovanje matičnih knjižnic v Radljah, Lenartu 
in drugih. Letos pa, moram reči, da ni niti ene občine v Sloveniji, ki ni dobila 
sredstev iz sklada; tudi vse občine mariborskega območja so je bile deležne, 
nekatere večje, nekatere manjše. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Skušal bom povzeti nekaj osnovnih 
misli, ki so bile izražene tako v samem gradivu, kot tudi v razpravi. 
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Pri tem si seveda ne lastim zmožnosti, da bi lahko takšen zaključek v ce- 
loti zaobjel vso problematiko, kakršna je prisotna, ko razpravljamo o knjiž- 
nični mreži in nasploh o funkciji knjige za naš kulturni in znanstveni vpliv na 
človeka in s tem na naš družbeni razvoj. 

Mislim, da je današnja razprava potrdila skupne napore republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo z napori našega zbora, da se dokopljemo do 
taksnega nivoja našega dela in obravnav, ki bo uspel kompleksne je reševati 
to ali ono problematiko1, za katero naš zbor neposredno' tudi odgovarja. Parcialna 
ocena knjižnične mreže je zatorej samo del tiste ocene, kakršno* potrebujemo, 
da bi lahko ocenili in politično opredelili funkcijo* vseh vrst knjižnic v naši 
kulturni strategiji, v dolgoročnem programu razvoja. Ce takšna parcialna ocena 
ni odgovorila na ta vprašanja, je prav razprava dokazala, da se bomo morali 
v prihodnje še lotevati posamičnih vprašanj cd znanstvenih in šolskih knjižnic 
do materialne baze naših knjižnic in nato* preiti na kompleksno oceno v celotni 
sferi kulture, v kateri, kot predlaga tovariš Berčič, kaže zelo jasno opredeliti 
mesto*, položaj in vpliv knjižnic. 

Ce iz te grobe, splošne ocene preidem na konkretnejše, moram poudariti, 
da je dokument žal, vendarle do te mere nepopoln, ker ne vsebuje najnovejših 
podatkov, s katerimi bomo skorajda razpolagali. Zaradi tega predlagam, da 
republiški sekretariat takoj, ko mu bodo posredovani zadnji podatki, ta doku- 
ment kompletira tako, da bomo lahko ocenili dinamiko in razvoj preteklih treh 
let in s tem videli, v kolikšni meri so nekateri problemi že preseženi, kateri 
pa so se poglobili in jih zaradi tega kaže nujno obravnavati. Takšna ažurnost bo 
seveda omogočila tudi oceno nekaterih ostalih aspektov, ki žal, za enkrat v 
gradivu niso prisotni; tu mislim predvsem na knjižnično* mrežo*. 

Kako* naprej graditi mcderno knjižnično mrežo? Ali je naša minimalna 
zahteva po postavitvi občinskih matičnih knjižnic dovolj, ali je to samo del 
naloge? Mislim, da je lahko* samo* en del. 

Z vso resnostjo se pojavlja vprašanje znanstvenih knjižnic, njihove pove- 
zave in racionalne mreže v sami Ljubljani, p*a tudi sicer. Pri tem. ne kaže 
izpustiti vseh tistih specializiranih knjižnic, ki že delujejo bodisi na fakultetah, 
bodisi v znanstvenih ustanovah in v nekaterih močnejših proizvodnih organi- 
zacijah, kjer imamo tudi raziskovalne razvojne oddelke, ki prav tako ustvarjajo 
svoj specializirani korpus knjižnic. 

To* se pravi, riujno moramo oceniti sedanjo situacijo, sedanje stanje, ki pa 
je razumljivo rezultat želja in potreb posameznih ustanov ni pa pri tem izražen 
naš širši interes, ki se bo pa pokazal šele v povezovanju takšnega posamičnega 
interesa na po*sameznih področjih bodisi strok, bodisi panog. 

In dalje; ko smo govorili o šolskih knjižnicah, smo občutili vse slabosti, 
od nakupovanja knjig do kadrov in nepovezanosti teh knjižnic, ter hkrati iz- 
razili potrebo po tem, da ocenimo* posebej šolske knjižnice. Mislim, da je vse 
to tembolj resnično, če ugotovimo, koliko številne so te knjižnice in kakšen 
vpliv imajo* na formiranje predvsem mladih ljudi. 

Ko sem omenil naše znanstvene in strokovne knjižnice in potrebo* po 
oceni ter hkrati tudi možnosti čvrsteiše povezanosti in racionalne mreže teh 
knjižnic, bo potrebno ob tem seveda tudi oceniti, do kakšne mere bo* lahko 
republiška skupnost vplivala s svojim najprepričljivejšim mehanizmom, to je 
s sredstvi, na takšno racionalnost mreže. Vemo, da imajo posamezne fakultete 
več knjižnic, ki se nehote v nabavi knjig ponavljajo, tako da imamo* na eni 
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strani veliko število enakih knjig, na drugi strani pa premalo sredstev za 
nabavo tistih najnujnejših knjig, ki jih posamezne fakultete prav tako po- 
trebujejo. 

V zvezi s knjižnično mrežo, ki jo bo treba, kakor sem že omenil, podrobno 
analizirati, nastaja tudi vprašanje centralnega kataloga, kot neke vrste vrha, 
ki bo omogočil moderno funkcioniranje naše knjižničarske mreže. Mislim, da 
je prav, če v kratkem obravnavamo možnosti dokončne realizacije teh naporov, 
ki so sicer že prisotni v naši republiški matični knjižnici, to je v NUK in v 
ostalih centralnih knjižnicah, ki opravljajo to funkoijo v imenu republiške 
matične knjižnice, ki pa imajo nekatere kadrovske, predvsem pa materialne 
težave. Pri tem bo treba oceniti ah je to že mogoče takoj uresničiti, ah pa se 
bomo morali v tej zahtevi prilagoditi trenutnemu materialnemu stanj'u. 

V teh posamičnih parcialnih analizah bomo nujno morali pristopiti tudi 
k neke vrste vsebinski oceni dosedanjega knjižnega korpusa, ki ga imamo na 
razpolago. Namreč, zaenkrat razpolagamo samo s kvantitativnimi podatki o 
knjižnicah, o knjigah in o funkciji znanstvenih, strokovnih, ljudskih in pionir- 
skih knjižnic, nismo pa še pristopih k vsebinski oceni knjižnic. Ta nam bo 
veliko jasneje povedala, zakaj nekatere zvrsti naših knjižnic nimajo potrebnega 
in zadovoljivega vpliva, v čem je njihova slabost in pomanjkljivost. Takšne 
ocene imamo predvsem za občinske matične knjižnice, kjer govorimo, kako naj 
bi povečali število knjig. Bojim se, da je preskromna naša zahteva, in to je bilo 
poudarjeno tudi v razpravi, da želimo doseči eno knjigo na prebivalca. Ponekod 
je to že doseženo in preseženo. Zakaj zadrževati razvoj? Dajtmo možnostim in 
ambiciji, ki imajo svoje realne materialne osnove, prosto pot, da se kvalitetno 
razvijajo! Kjer pa je zaostanek očiten in večji, pa ugotovimo, na kakšen način 
je mogoče doseči minimum, ki ga postavljamo v našem operativnem programu! 

Ce govorim o možnostih, potem imam v mislih več faktorjev, ki jih doslej 
prav gotovo nismo v dovolj veliki meri izkoristili. Danes — prijetno je bilo 
slišati — je bilo rečeno, da so založbe pripravljene razpravljati z: našimi delavci 
v knjižnicah o tem, kako bi minimalen in za založbe prav gotovo premalo in- 
teresanten odstotek 2,5 od celotnih knjižničnih naklad, lahko povečali. Mislim, 
da je točno in presenetljivo žalostno, da na eni strani govorimo o veliki nako- 
pičenosti knjižnih zalog v založbah, na driagi strani pa o minimalnem odkupu 
teh knjižnih zalog, predvsem s strani javnih knjižnic. Mislim, da so založbe 
v dosedanjem delu vse premalo zainteresirane, da bi takšnega kupca, ki je 
za enkrat morda res še skromen, v bodoče pa prav gotovo potencialen in inte- 
resanten, močneje angažirale in pri tem iskale vse možne stare in nove oblike. 
Danes je bil že omenjen primer mariborskih »Obzorij«, ki prav gotovo ni 
nezanimiv. Vse takšne in še nove oblike naj bi izkoristili tudi vnaprej; tu 
mislim na kredite, na kreditiranje in vse, kar je bilo doslej v resnici še ne- 
izkoriščeno. 

O knjigotržnih uzancah se bo potrebno podrobneje seznaniti in ugotoviti, 
kaj se tu da spremeniti; mislim pa, da je že čas, da bomo te knjižne uzance 
tako postavili, da bodo stimulativno vplivale na odkup knjig in na ustano- 
vitelja, da bo hitreje bogatil predvsem javne, ljudske in ostale knjižnice. 

Zanimiv je podatek v oceni knjižnične mreže, ki sega samo do 1964. leta, 
da pada izposoja knjig. S skromno oceno, da na to vpliva le televizija in še 
nekateri manj pomembni faktorji, se ne bi mogel v celoti zadovoljiti. Mislim, 
da kaže tu sprožiti sociološko analizo tega, kaj vse vpliva na ta padec, in priti 
do vseh tistih elementov, ki na takšno 'upadanje vplivajo. 
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O matični službi sem nekaj že govoril, mislim pa, da je na tem mestu 
prav, če poudarimo nujnost vzpostavitve občinskih matičnih knjižnic in da je 
to naloga, s katero se lahko neposredno spoprimemo sami poslanci. Ko bomo, 
upam, že v letošnjem letu ali pa zgodaj v začetku prihodnjega leta obravnavali 
najnovejše podatke o knjižnični mreži, mislim, da bi bilo prav, če bodo po- 
slanci tistih občin, ki še niso vzpostavile svojih občinskih matičnih knjižnic, 
lahko slišali tudi poročila in vzroke, zakaj do tega še ni prišlo in kaj more 
storiti posamezna občina, da bi to našo, v resnici najminimalnejšo nalogo tudi 
dokončno opravili. Tu gre, kot smo slišali, samo še za 15 občin; mislim, da to 
ni pretežka naloga, ki bi se je lahko v nekaj prihodnjih mesecih tudi lotili. 

Ob koncu bi želel povedati še tole; v razpravi je bilo poleg tega, kar sem 
že v zaključni besedi omenil, izrečenih še več drugih sugestij in predlogov; 
mislim, da je prav, če iz naše celotne današnje razprave in na osnovi nepo- 
srednih nalog, o katerih govori gradivo, konkretiziramo zaključke in za eno 
prihodnjih sej zbora pripravimo ustrezno gradivo. Mislim, da bo prav, če bomo 
to štorih hkrati z republiškim sekretariatom, društvom bibliotekarjev in s 
predstavniki naredne in univerzitetne knjižnice. Z njihovo pomočjo se bomo 
lahko dogovorih za konkretnejše akcijske naloge, z njihovo realizacijo pa 
opravili tisto vlogo in tiste naloge, ki jih želimo doseči, v težnji za izoblikova- 
njem celotnega kulturnega programa na Slovenskem.. 

Kolikor se strinjate z mojimi predlogi, bi razpravo zaključil, gostom pa se 
zahvalil za udeležbo v razpravi. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na obravnavo predmetnika 
za slovenske osnovne šole na narodnostno mešanem območju občin Izola, Koper 
in Piran ter učnega načrta za pouk italijanskega jezika. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je predložil prosvetno-k'ulturnemu 
zboru Skupščine SR Slovenije na podlagi 6. člena zakona o pedagoškem svetu 
SR Slovenije na vpogled pedagoški svet. Gradivo je obravnaval stalni odbor 
našega zbora in predložil poročilo, ki ste ga prejeli. Zeli morda poročevalec 
odbora poslanec Ivan Zele k poročilu še kaj dodati? (Ne.) 

Izvršni svet je sporočil, da bo pri tej točki dnevnega reda sodeloval v raz- 
pravi namestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo tovariš Boris 
Lipužič. Zeli morda tovariš Lipužič besedo? (Ne.) 

V imenu pedagoškega sveta bo uvodno obrazložitev dal tovariš Miro 
Lužnik. 

Miro Lužnik: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Zavod za šolstvo SR Slovenije je izdelal predlog za 'ureditev pouka 
italijanskega jezika v slovenskih šolah na narodnostno mešanem ozemlju občin 
Koper, Izola in Piran zato, da bi splošno sprejeto družbeno načelo dvojezičnosti 
dobilo svojo pravno osnovo tudi v šolah, kjer se je v specifičnih razmerah na- 
čelo dvojezičnosti izvajalo že od leta 1959, in sicer v obliki pouka italijanskega 
jezika. V bistvu torej gre le za uzakonitev že dolgoletno uveljavljene prakse, 
ki so jo vse tri obalne občine pred tem uveljavile v svojih statutih, čeprav zato 
glede na predpise o sprejemanju učnih načrtov za osnovne šole niso bile 
pooblaščene. 

Pedagoški svet je pred dobrim letom sprejel korigiran, dopolnjen pred- 
metnik in učni načrt za slovenske osnovne šole in to po večletnem temeljitejšem 
proučevanju, ki ga je vodil zavod za napredek šolstva in pozneje zavod za 
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šolstvo. Zato bi bilo danes, glede na uvajanje dodatnega tuiega jezika - italijan- 
ščine, v šolah na narodnostno mešanem ozemlju težko dodati pavšalno v vseh 
razredih še po dve uri pouka, ne da bi prej proučili vse druge možnosti. 

Po podrobnejši proučitvi pedagoških in tudi didaktičnih vidikov uvedbe 
italijanskega jezika z: dvema urama na teden v vseh razredih osnovne šole je 
nastal predlog, ki je trenutno pred vami. Predlog sam predvideva opustitev 
srbsko-hrvatskega jezika v 7. in 8. razredih in delno' skrčenje tehničnega pouka 
v 8. razredu. Glede opustitve tega predmeta lahko poudarim, da to ni v na- 
sprotju z osnovami predmetnika osnovnih šol, ki ga je sprejel prosvetni svet 
Jugoslavije leta 1958, ko poleg materinega jezika zahteva samo še en tuj jezik; 
od vseh republik je samo naša republika sprejela v svojo ustavo tudi jezik 
bratskih narodov. Opustitev tega predmeta pa seveda nikakor ne onemogoča, 
da bi srbsko-hrvatski jezik ne ostal za učence v teh šolah fakultativni predmet. 

Učni načrt je sestavljen tako, da upošteva starostno stopnjo otrok in po- 
sredovanje učne snovi na način, ki bo po mnenju strokovnih služb na teh šolah 
najbolj uspešen. 

Predsednik Miloš Podjanšek: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Ker nihče ne želi razpravljati, lahko' ugotovim, da prosvetno-kulturni zbor 
nima pripomb k predmetniku za slovenske osnovne šole na narodnostno1 me- 
šanem območju občin Izola, Koper in Piran in k učnemu načrtu za pouk itali- 
janskega jezika. 

O tem bom obvestil pedagoški svet SR Slovenije. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo1 pred- 
metnika in učnega načrta za dvojezične osnovne šole. 

Tudi k tej točki je predložil gradivo na vpogled našemu zboru pedagoški 
svet, kot to določa 6. člen zakona o pedagoškem svetu. Gradivo je obravnaval 
naš stalni odbor in predložil pismeno poročilo, ki ste ga že prejeli. Zeli morda 
poročevalec poslanec Ivan Zele še kaj dodati? (Ne.) 

Besedo ima Miro Lužnik, predstavnik pedagoškega sveta. 

Miro Lužnik: Prosvetno-kulturni zbor obravnava danes prvič, odkar 
imamo dvojezične osnovne šole, predmetnik in učni načrt za dvojezične osnovne 
šole. Čeprav se predmetnik in učni načrt za te vrste šol bistveno ne razliku- 
jeta od predmetnika in učnega načrta za slovenske osnovne šole, je bil peda- 
goški svet mnenja, naj bi o tem predlmetniku in učnem načrtu razpravljal 
tudi prosvetno-kulturni zbor. 

V bistvu gre za predmetnik in učni načrt za slovenske osnovne šole, ki 
sta prilagojena predvsem potrebam narodnostno mešanega ozemlja v občinah 
Murska Sobote in Lendava. Glavna značilnost in hkrati tudi glavna razlika med 
predmetnikom in učnim načrtom za dvojezične in slovenske osnovne šole je 
madžarščina, in sicer kot predmet in kot učni jezik. 

Zaradi uvedbe madžarščine kot predmeta je bilo potrebno predmetnik za 
nekatere predmete spremeniti, kar je razvidno iz primerjave med obema pred- 
metnikoma v danem gradivu. Madžarščina pa nastopa tudi kot enakopraven 
učni jezik skupaj s slovenščino, kar je skupaj s spremenjenim predmetnikom 
vplivalo na spremembe učnega načrta, ki jih obravnava priloženo .gradivo, in 
sicer pod naslovom: Predmetnik in učni načrt za dvojezične slovensko-mad- 
žarske osnovne šole v SR Sloveniji. 
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Popolnoma nov je samo učni načrt za madžarski jezik. V večjem obsegu 
je spremenjen tudi učni načrt za zgodovino, ker upošteva delno tudi zgodovino 
madžarskega naroda. Pri drugih predmetih se razlike med slovensko in dvoje- 
zično osnovno šolo nanašajo v glavnem na učni jezik ali pa na manjše spre- 
membe v učni snovi, ki so pogojene zaradi manjšega števila učnih in-. 

Priloženo poročilo k predlogu predmetnika in učnega načrta za dvojezične 
slovensko^madžarske osnovne šole opišuje v prvi vrsti nastanek prvotnega 
predloženega učnega načrta. To poročilo, daje tudi pregled o uporabi obeh 
učnih jezikov pri posameznih predmetih, in sicer ločeno za razredno in ločeno 
za predmetno stopnjo pouka. 

Ob obravnavanju predmetnika in učnega načrta za dvojezične osnovne 
šole je potrebno posebej opozoriti na daljšo- informacijo o razvoju in današnjem 
stanju dvojezičnega šolstva. Informacija je priložena gradivu zato, da osvetli 
tudi materialno osnovo ter druge probleme dvojezičnega šolstva, ki mora po 
obsegu in vsebini opraviti ob slabših pogojih večje in zahtevnejše naloge, kot 
enojezična slovenska osnovna šola. 

Zlasti je v tej zvezi potrebno opozoriti na nezadovoljiv razvoj dvojezičnih 
predšolskih ustanov in na pomanjkanje specialnih učilnic ter telovadnic pri 
dvojezičnih osnovnih šolah. Republika sicer v zadostni meri in v skladu s 
splošnim razvojem šolstva v Pomurju podpira osnovno dejavnost dvojezičnega 
šolstva, za investicijo pa v zadnjih dveh letih ni bilo ustreznih sredstev. Z novo 
šolo v Lendavi, ki je sedaj v izgradnji, bo v glavnem rešen problem učilničnega 
prostora za področje dvojezičnih oisnovnih šol. Se vedno pa ostaja odprto vpra- 
šanje prepotrebnih dodatnih prostorov. 

Pomanjkanje ustrezno usposobljenih učiteljev se v zadnjem času vse bolj 
razrašča v problem odnosa obeh občin do sedanjih in seveda tudi bodočih 
prosvetnih delavcev na dvojezičnih osnovnih šolah. Kljub 'ustreznim sredstvom, 
ki jih je republika zagotavljala po zakonu o dvojezičnem šolstvu za osebne 
dohodke učiteljev, kot tudi za štipendije, so občine prek svojih skladov za 
šolstvo vplivale na višino osebnih dohodkov učiteljev, politiko štipendiranja 
pa so. preveč prepustile svojim upravnim službam. 

Med nezadovoljivo rešenimi je tudi problem učbenikov, ki ga ne bo mogoče 
tako kmalu uspešno urediti, ker pač ni ljudi, ki bi imeli dovolj izkušenj za 
sestavljanje dvojezičnih učbenikov. 

Pedagoški svet, ki je predložil gradivo o predmetniku in učnem načrtu za 
dvojezične osnovne šole v obravnavo prosvetno-kulturnemu zboru, želi, da bi 
zbor zavzel stališče do problemov, ki so v predloženem gradivu obravnavani. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam razpravo. K razpravi se je 
prijavila poslanka Katarina Laketa. 

Katarina Laketa: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da povem na kratko nekaj besed o historiatu dvojezičnega šolstva. 

Dvojezični pouk s slovenskim in z madžarskim učnim jezikom se je začel 
uvajati na narodnostno mešanem področju Pomurja s šolskim letom 1959. 
Dvojezičnost je bila uvedena brez poprejšnjih strokovnih priprav, brez zagoto- 
vitve materialnih pogojev in brez potrebnih kadrov. K temu nas je silila nuj- 
nost, da bi manjšim zagotovili enakopravnost tudi v izobraževanju. Učni načrti 
so postopoma nastajali. 
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Letos, kot smo že slišali, bo prišla iz dvojezičnih šol prva generacija. Prvič 
imamo pred takim forumom, kot je naš zbor, prilagojen predmetnik in učni 
načrt za dvojezične šole. Mislim, da je pri tem treba poudariti, da je ta pred- 
metnik začasnega značaja. 

Zelja vseh prosvetnih delavcev na lendavskem področju je, da republika 
zagotovi sredstva za sistematično proučevanje dvojezičnega šolstva. V skladu 
s tem naj se spreminja tudi predmetnik, če se za to kaže potreba v okvirU 
ustavnih načel. 

Obremenjenost učencev na dvojezičnih šolah je nekoliko večja, kot na 
enojezičnih šolah. Maksimalno število učencev je 24, kar je pravilno, saj vemo, 
kako pomembno je individualno« delo v šoli, zlasti še v dvojezični. 

Postavlja se vprašanje, ali bo učni načrt, predveden za te šole, realiziran. 
Kot smo že prej slišali, so neke prostorske ovire v Lendavi, ki pa bodo* odprav- 
ljene, ko bo dograjena in opremljena lendavska šola. 

Tudi o problematiki vrtca smo slišali. Naša občina je uvedla obvezno obi- 
skovanje vrtcev eno leto pred vstopom v šolo, toda kapacitete vrtcev so take, 
da ne morejo, kljub želji staršev, sprejeti vseh otrok. Zato bi predlagala, da 
republika zagotovi ipo možnosti več sredstev, oziroma več investira v zgradbe, 
ki bi z adaptacijami lahko služile za vrtce. S tem bi pripomogli, da bi si otroci 
obeh narodnosti pridobili več besedišča za enotnejši start v prvem razredu. 

Obveznost učiteljev na dvojezičnih šolah je enaka obveznosti Učiteljev na 
enojezični šoli. Ce pa vzporejamo delo na enojezični šoli, pa vidimo, koliko več 
truda, časa in energije je treba za delo na dvojezični šoli. 

Naše dvojezične šole so slabo« opremljene z avdiovizualnimi in drugimi 
učnimi pripomočki, kar je izredno pomemno za dosego postavljenih ciljev. 
Manjkajo nam tudi učbeniki ter strokovni kadri. 

Na eni od lendavskih šol poučujemo« madžarski jezik, iz izkušenj povem, 
«da je zlasti pomanjkanje madžarskih stro«ko«vnih knjig zelo občutljivo. Težave 
imamo« s tem, kako knjige nabaviti, čeprav smo v stiku z Novim Sadom. Ne- 
kateri tovariši si po«magajo na ta način, da iz Madžarske sami nabavljajo ustrezne 
knjige. Učnih pripomočkov, ki bi jih ra«bili, posebno pri poučevanju madžar- 
skega jezika, pa je malo. Razen ene ptošče »Biseri madžarskega jezika« in treh 
ali štirih knjig nimamo za ta pouk nobenih sredstev. 

Res je, da je republika prispevala precej denarja in krila potrebe, ki so 
presegale potrebe slovenskih šol v o-bčini. Toda šole so nakazovale potrebe le 
za osnovno dejavnost in zato planirana sredstva niso realni o«draz po«treb, ker 
ni upoštevana nabava učnih pripo«m«očkov, ki bi jih morala po zako-nu kriti 
republika. Zato predlagam, naj republika v bo«do«če posveti še večjo pozornost 
financiranju dvojezičnega šolstva, da bi «delo na teh šolah potekalo« čim bolj 
nemoteno. 

V gradivu smo zasledili, da je iz «dvojezičnih p«0'dro«čij prijavljenih premalo 
štipendistov za nadaljnje izpopolnjevanje. Menim, da je eden od vzro«kov za to 
tudi, da so absolventi učiteljišč seznanjeni s težavnostjo dela na dvojezičnih 
šolah. Nagrade, ki jih prejemajo učitelji za to delo, so pa tako minimalne, da 
sploh ne delujejo stimulativno. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Aleksander Varga, 
namestnik predsednika komisije za narodnostna vprašanja v Murski Sobo«ti. 
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Aleksander Varga : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Gradivo', ki je bilo dostavljeno poslancem, podrobno obravnava stanje 
dvojezičnega osnovnega šolstva v občinah Lendava in Murska Sobota. Tudi za 
poslance, ki ne poznajo pobliže problematike dvojezičnega šolstva, je gradivo 
dober informator. Zato smatram, da ni potrebno, da bi podrobno govorili o 
potrebah, ki so privedle do ustanavljanja dvojezičnega šolstva na našem 
področju. 

Dvojezični pouk, ki je bil uveden pri nas, ni imel primera drugod; zato 
je bilo nujno pričakovati, da ga bodo v začetni fazi spremljale pomanjkljivosti, 
ki jih ni bilo mogoče vnaprej predvidevati. V začetku ni bilo izkušenj, primanj- 
koval je kader, bilo je tudi precej kolebanja glede same dvojezičnosti. Mi, 
ki živimo na tem področju in spremljamo potek dela, lahko trdimo, da so- zdaj 
začetne težave odstranjene. 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije ob- 
ravnava na današnji seji že dolgo pričakovan učni načrt za dvojezične slo- 
vensko-madžarske osnovne šole. Smatramo, da je potrditev tega akta nadaljnji 
korak k večji uspešnosti dvojezičnega pouka. 

V poročilu in informaciji je podčrtano, da imata predlagani predmetnik 
in učni načrt izrazito preizkusni značaj. Mislim, da ta poudarek ni napačen. 
Dosedanji razvoj dvojezičnega osnovnega šolstva je jasno pokazal, da je po- 
trebno nenehno dopolnjevati dosedanje izkušnje, predvsem zaradi tega, ker je 
bil dvojezični pouk uveden brez kakršnekoli izkušnje. Potrebno je še naprej 
proučevati dvojezično šostvo in na podlagi dognanj iskati primerne rešitve. 

Prva generacija je letos zapustila osmi razred dvojezičnih osnovnih šol. 
Dosedanja osemletna praksa je že dala nekaj izkušenj, ki nam lahko služijo 
v bodoče kot solidna podlaga za razvoj dvojezičnega šolstva. 

V gradivu je že poudarjeno, da sta bila predloženi predmetnik in učni načrt 
dana v obravnavo učiteljem dvojezičnih šol. Zato smatram, da sta predloženi 
predmetnik in učni načrt v dani situaciji za dvojezične šole sprejemljiva, za- 
vedajoč se, da bo njuna realizacija odvisna od več faktorjev, predvsem pa od 
materialnega in kadrovskega. 

V informaciji so> našteti pogoji, ki prispevajo k uspešnosti dvojezičnega 
pouka, naštela jih je tudi tovarišica Laketa. Za uresničenje pogojev je potrebna 
tudi materialna osnova. Na podlagi 19. člena zakona o šolah z italijanskim 
oziroma madžarskim učnim jezikom in © dvojezičnih učnih šolah je dolžna 
republika kriti stroške šolanja učencev v dvojezičnih šolah, kolikor ti stroški 
presegajo stroške istovrstnih slovenskih šol v občini. Dosedanja prizadevanja 
za izboljšanje materialne osnove so sicer bila usmerjena v to smer, ugotavljamo 
pa, da je v zadnjih dveh letih prišlo do stagnacije. Sklad SR Slovenije za 
šolstvo je v zadnjih letih pokrival samo razliko pri stroških za osnovno de- 
javnost dvojezičnih šolskih in predšolskih ustanov, medtem ko za investicije 
ni bilo sredstev. To še posebno velja za dvojezične predšolske ustanove, saj 
večina teh deluje v zasilnih prostorih, v nekaterih šolskih okoliših pa jih sploh 
ni. Zato !bi bilo potrebno v tej smeri v bodoče več narediti. 

V Lendavi smo letcs začeli graditi prvo etapo dvojezične osnovne šole. Z 
dograditvijo' te šole bo' rešeno tudi preveliko število' otrok v oddelkih. Vendar 
je potrebno že sedaj misliti na izgradnjo druge in tretje etape in predlagam, 
da na osnovi 19. člena omenjenega zakona republika pravočasno zagotovi fi- 
nanciranje te gradnje. 



240 Prosvetno-kulturni zbor 

Potrebno bo tudi uvesti večji red pri financiranju osnovne dejavnosti, in 
sicer s tem, da bi republiški sklad za šolstvo pravočasno poravnal svoje ob- 
veznosti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Se kdo želi besedo? (Ne.) 
Sprožena je bila materialna plat. V zakonskem predpisu o republiški izo- 

braževalni skupnosti je res govora tudi o pokrivanju razlike, ki se poraja pri 
financiranju šol na mešanem ozemlju Koprščine in Pomurja. Moram pa izraziti 
željo, da bi v prihodnje, kadar bomo še govorili o predmetnikih in učnih 
načrtih, ki terjajo dodatna republiška sredstva, hkrati dobili tudi mnenje re- 
publiške skupnosti, do kakšne mere je le-ta pripravljena pokrivati to razliko, 
čeprav je njena obveznost v zakonskem predpisu prisotna. Izrečena je bila 
namreč pripomba, da je nihče ni vprašal, ali sploh zmore to razliko pokrivati. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da so sredstva v zadnjem easu manjša. 
Bojim se, da bodo takšne težave prisotne tudi v prihodnje. Kot zelo pravilna 
se je pokazala pripomba mnogih poislancev na regionalnih posvetih, ko so ter- 
jali, da mora vsak akt imeti tudi svojo< finančno* kalkulacijo, da vemo, kaj 
bomo lahko realno v prihodnjem ali v prihodnjih letih snovali in tudi z mate- 
rialne plati realizirah. 

S tem zaključujem razpravo, in povzemajoč vsebino poročila stalnega 
odbora in razprave, ugotavljam, da prosvetno-kulturni zbor k predmetniku in 
učnemu načrtu za dvojezične šole nima pripomb. 

O tem bom obvestil pedagoški svet SR Slovenije. 
Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, zaključujem 38. sejo pro- 

svetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila zaključena ob 13.05.) 
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34. seja 

(3. novembra 1967) 

Predsedoval: dr. Vinko Mozetič, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 34. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Zinka Jenko, dr. Borut Rus in 
dr. Stjepan Bunta. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji zbora prisostvujejo': predstavnik izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, republiškega 
sekretariata za delo, republiškega zavoda za socialno zavarovanje, republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije, republiškega zdravstve- 
nega. centra, skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije, Zveze sindikatov Ju- 
goslavije — republiškega sveta za Slovenijo in republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva. 

Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo^ v razpravi. 
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 33. seje socialno-zdravstvenega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. nekateri aktualni problemi zdravstvenega varstva in zdravstvenega za- 

varovanja, invalidsko-pokojninskega zavarovanja in sklada otroškega dodatka; 
4. razprava o osnutku zakona o skupnostih otroškega varstva in o finan- 

ciranju nekaterih oblik družbenega varstva otrok v SR Sloveniji. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

morda kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 33. seje zbora 
ste prejeli skupaj z vabilom za sejo. Ima kdo kako> pripombo k zapisniku? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče nima pripomb, ugotavljam, da je zapisnik soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska 
vprašanja. 
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Na 33. seji socialno-zdravstvenega zbora sta postavila poslanski vprašanji 
di*. Dušan Mis in Nena Luzar, pismeno pa je postavil vprašanje poslanec 
dr. Miran Celestina. Ta poslanska vprašanja ste prejeli z gradivom za sejo. 
Med vprašanji dr. Dušana Misa je tudi vprašanje, na katerega sem dolžan 
odgovoriti. 

Poslanec namreč vprašuje, zakaj ni o zakonu o komunalnih delovnih orga- 
nizacijah, ki opravljajo komunalno' dejavnost posebnega družbenega pomena, 
soodločal tudi socialno-zđravstveni zlbor. 

Vprašanje pristojnosti zborov Skupščine SR Slovenije je urejeno tako v 
ustavi kot tudi v začasnem poslovniku skupščine oziroma njenih zborov. O 
omenjenem zakonu socialno-zđravstveni zbor ne bi mogel soodločati, ker sta 
bila zanj pristojna republiški in organizacijsko-politični zbor. V smislu začasnega 
poslovnika socialno-zdravstvenega zbora lahko ta zbor obravnava katerokoli 
vprašanje, ki posega v njegovo pristojnost in daje mnenje pristojnemu zboru. 
V takem primeru mora zadevo poprej obravnavati ustrezni odbor zbora. V pri- 
meru zakona O' komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega pomena, nismo bili dovolj pozorni, niti nismo 
bili na problem opozorjeni. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta tovarišico Majdo Gaspari, da odgovori 
na druga vprašanja poslanca dr. Dušana Misa. 

Majda Gaspari: Poslanec dr. Dušan Mis je postavil še tale tri 
vprašanja: 

1. ali so bili pri pripravi zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki 
opravljajo komunalne dejavnosti posebej družbenega pomena, konzultirani 
republiški zdravstveno-strokovni in upravni organi; 

2. ali namerava izvršni svet za odpravo neskladij v predpisih predlagati 
spremembo zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komu- 
nalno dejavnost posebnega družbenega pomena? Ta sprememba bi odpravila v 
1. členu tega zakona zadnjo alineo, ali pa bi jo natančneje opredelila; 

3. koliko občin v Sloveniji je predpisalo splošne higienske in sanitarne 
ukrepe v smislu 2. odstavka 99. člena zakona o zdravstveni službi v SR Slove- 
niji, ki velja še v smislu 67. 'člena novega zakona o organizaciji zdravstvene 
službe v Sloveniji? Katere občine so' take predpise sprejele, v kakšnem obsegu 
in kakšna je glede tega iniciativa republiških organov? 

V soglasju z drugimi repubhškimi organi in izvršnim svetom dajem na ta 
vprašanja naslednje odgovore: 

1. Ker zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komu- 
nalno dejavnost posebnega družbenega pomena, ne ureja vprašanj s posameznih 
strokovnih področij kot so npr. področje tehnike, zdravstva itd., marveč le 
režim odnosov, niso bili zdravstveno-strokovni in upravni organi konzultirani 
za mnenje v zvezi s tem zakonom. To pa ne pomeni, da ti organi niso imeli 
možnosti dati pripomb k osnutku oziroma k predlogu zakona. Javna razprava 
v zvezi s pripravo tega zakona je namreč trajala skoraj eno leto po tem, ko je 
orgamzaci j sko-politični zbor Skupščine SR Slovenije sprejel sklep, da se pripravi 
zakonski predlog in določil tudi bistvene smernice za njegovo vsebino. Osnutek 
zakona je bil tudi publiciran in je doživel zelo živahen odmev v javnosti. K 
osnutki so bile dane mnoge pripombe in sugestije tako v dnevnem in stro- 
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kovnem časopisju, kot tuđi neposredno sestavljalcem osnutka. Ko' so o osnutku 
razpravljali organi izvršnega sveta, so dobili njegovo besedilo vsi republiški 
upravni organi. 

2. Izvršni svet meni, da med zakonom o komunalnih delovnih organiza- 
cijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družabnega pomena in 
zakonom o organizaciji zdravstvene službe ni neskladja. Zato tudi ne misli 
predlagati spremembe k prvemu navedenerhu zakonu. r 

3. V Sloveniji občine še niso izdale posebnih odlokov, ki naj bi urejali 
splošne higienske ukrepe. Sprejele so le odloke o javnem redu in miru, ki 
urejajo tudi vprašanja javne higiene. Ti odloki so večinoma že zastareli in tudi 
ne zajemajo vseh vprašanj, ki so pomembna za izboljšanje higienskih in sani- 
tarnih razmer v občini. Nekaj občin je izdalo odloke o zunanjem izgledu naselij, 
ki urejajo tudi nekatera higiensko-sanitarna vprašanja, o urejanju zemljišč, 
odvajanju odplak in podobno. Samo nekaj občin je z odlokom uredilo varstvo 
pasov pri vodopreskrbnih podjetij. V splošnem je treba ugotoviti, da pravna 
dejavnost občin na področju urejanja splošnih higienskih razmer ni zadovo- 
ljiva. Republiški sanitarni inšpektorat je že decembra 1963. leta izdal instruk- 
cije, s katerimi opozarja občinske organe sanitarne inšpekcije na določilo, ki ga 
navaja poslansko' vprašanje. 

To priporočilo republiški sanitarni inšpektorat vsako leto ponavlja v zvezi 
z navodili za sestavo delovnega programa občinskih sanitarnih inšpekcij. Letos 
je bil vsem sanitarnim inšpekcijam poslan vzorec predloga, kako naj občinske 
skupščine urejajo področja komunalne higiene. Prav sedaj so v pripravi teze 
za odlok o ureditvi splošnih higienskih in sanitarnih ukrepov v občini. Menimo^, 
da bo na podlagi predloga teh tez in ob sodelovanju republiškega sanitarnega 
inšpektorata v letu 1968 urejeno področje splošnih higienskih in sanitarnih 
ukrepov v občinah s posebnimi akti občinskih skupščin. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se tovariš poslanec zadovoljuje z 
odgovorom? 

Dr. Dušan Mi s (govori iz klopi): Na 1., 2. in 4. vprašanje da, na 3. ne. 
Bilo je namreč pojasnjeno' samo to, da ni neskladja med republiškim zakonom 
o organizaciji zdravstvene službe in republiškim zakonom o komunalnih delov- 
nih organizacijah, ki opravljajo komunalne dejavnosti posebnega družbenega 
pomena. Ni bil pa v zadostni meri pojasnjen odnos med tem republiškim za- 
konom in med zveznim zakonom o preprečevanju in zatiranju nalezljivih 
bolezni. 

Menim namreč, da zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki oprav- 
ljajo komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena, ni dovolj jasen. 
Dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije kot komunalne dejavnosti posebnega 
družbenega pomena ne opredeljujejo namreč dovolj jasno in jih ne ločuje od 
istovrstnih dejavnosti, ki so urejene z zdravstveno zakonodajo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kaj torej dodajate? V smislu po- 
slovnika imate namreč možnost, da se to vprašanje postavi kot točka rednega 
dnevnega reda, če vas iglede tega podpre 10 poslancev. 

Dr. Dušan Mis : Ali imam možnost predlagati, da se k zakonu O' ko- 
munalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalne dejavnosti poseb- 
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nega družbenega pomena, izda avtentično tolmačenje, s čimer bi bil problem 
rešen? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Vaš predlog bomo dali v zapisnik 
in ga posredovali naprej. 

Prosim tovarišico Majdo Gaspari, da odgovori na vprašanje poslanke Nene 
Lluzar. 

Majda Gaspari: Poslanka socialno-zdravstvenega zbora Nena Luzar 
je postavila naslednji vprašanji: prvo, ali -so bili izračuni republiškega poprečja 
eene za bolnišnično zdravljenje (po strokah + 10 °/o) narejeni na osnovi strokov- 
nih pokazateljev in realnih ocen konkretnega stanja, ki ga ni moči takoj spre- 
meniti? In drugo vprašanje: ali so s strani sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo predvideni takšni konkretni ukrepi, ki bedo zagotovili, da zaradi 
finančnih težav ne bo zaostala potrebna dejavnost osrednje zdravstvene usta- 
nove, torej kliničnih bolnišnic, in da ne bodo prizadeti bolniki? V zvezi s po- 
stavljenimi vprašanji dajem naslednji odgovor: 

1. Znižanje prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje od 7 na 5 °/o je 
povzročilo, da bo v letu 1967 v ljubljanski komunalni skupnosti predvidoma 
zbrano za 18,7 ®/o manj sredstev za kritje izdatkov sklada zdravstvenega zava- 
rovanja kot v letu 1966. Na osnovi ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom, da 
se znižajo stroški sklada in prenesejo nadomestila osebnih dohodkov do 30 dni 
na delovne organizacije, znižanje premije za po zavarovan j e, uvedba participa- 
cije in tako dalje, je ostalo zdravstveno varstvo za 10,2% manj sredstev kot 
v min'ulem letu. Spremembe instrumentov za financiranje zdravstvenega zava- 
rovanja so nujno terjale ukrepe za bolj smotrno porabo sredstev za zdravstveno 
varstvo in za usklajevanje programov zdravstvenega varstva z razpoložljivimi 
sredstvi. Za bolnišnično zdravljenje je bilo v tej komunalni skupnosti socialnega 
zavarovanja predvideno 47 %> sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo. 
Udeležba bolnišnic, ki so v tej komunalni skupnosti, je bila pri razpoložljivih 
sredstvih za bohiišnično zdravljenje izračunana na osnovi poprečne cene oskrb- 
nega dne v posameznih oddelkih bolnišnic iz vse republike, ki je veljala v letu 
1966. TO poprečje je bilo priznano vsem splošnim bolnišnicam s tega območja, 
medtem ko so klinične bolnišnice dobile še 10°/o pribitek za klinično dejav- 
nost. Na tej osnovi so se sredstva kliničnih bolnišnic povečala za približno 
350 milijonov S din. Ker še nimamo normativov, ki bi nam omogočili izračunati 
kolikšen del dejavnosti kliničnih bolnišnic odpade na klinični in koliko na 
bolnišnični del programa, ni mogoče trditi, da je ocena pri delitvi sredstev 
povsem realna. To naj bi pokazal enoten sistem financiranja bolnišnic. 

Obračunavanje dela bolnišnic na osnovi oskrbnega 'dne nosi s seboj velike 
slabosti, saj zagotavlja enaka sredstva vsem, ki slabo ali dobro delajo in torej 
ne stimulira kvalitete dela. Zato bi morali ta sistem čimprej zamenjati s 
takim, ki bi dovolj realno vrednotil obseg in kvaliteto dela posameznih zdrav- 
stvenih zavodov. V letošnjem letu je tak način obračunavanja pomenil tudi 
korak k uskladitvi plačil za enake dejavnosti zdravstvenega varstva, ki so bile 
v preteklosti vse preveč odraz raznih subjektivnih vplivov. Osnovno vodilo pri 
določanju načina povračil je bil torej cilj, da se v okviru razpoložljivih sredstev 
zagotovi vse oblike zdravstvenega varstva v čim manj skrčeni obliki. Takšen 
predlog obračunavanja, ki ga je pripravila komisija za bolnično zdravljenje pri 
medobčinskem zdravstvenem centru, je bil dan v razpravo predstavnikom bol- 
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nišničnih zavodov, ki glede samega načina niso imeli bistvenih pripomb. Klinične 
bolnišnice niso podpisale pogodbe, ki izhaja iz teh osnovnih postavk in so zadevo 
predložile arbitražni komisiji, da presodi njihovo pritožbo. V njem so zahtevale, 
da se jim dovoli povečanje cene oskrbnega dne, ki bi ga plačevali zavarovanci 
iz drugih komunalnih skupnosti in samoplačniki za 25%, in da se jim poviša 
znesek v smislu pogodbe s komunalno skupnostjo Ljubljana za 700 milijonov 
S din. Arbitražna komisija je proučila ta zahtevek in po ustni obravnavi, ki je 
bila 17. oktobra t. 1., odločila: 1. da se zahtevek glede dvojne cene oskrbnega 
dne in povišanja sredstev zavrne in 2., da mora komunalni zavod v Ljubljani 
skrbeti za reden in enakomeren dotok sredstev ter zagotoviti kliničnim bolniš- 
nicam vsak mesec akontacijo v višini 1/12 planiranih sredstev. Mesečna naka- 
zila se smejo zmanjšati le v odstotku, ki ustreza objektivno zmanjšani realiza-* 
ciji plana dohodkov sklada zdravstvenega zavarovanja. Vsola prejetih dvanaj- 
stin mora biti usklajena z razmerjem, določenim v splošnem, sporazumu, v smi- 
slu katerega je zdravstveno varstvo* udeleženo v celoti s sredstvi sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja z 72,1 %>. 

Arbitražna komisija je torej ugotovila, da niso utemeljeni razlogi, ki jih 
v svojem zahtevku navajajo klinične bolnišnice, in da izvirajo težave v tekočem 
financiranju predvsem zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani 
komunalne skupnosti, saj njen zavod poravnava mesečni obračun že s skoraj- 
60-dnevno zamudo. Vzrok za to ni v realizaciji prispevkov od osebnega dohodka, 
saj se ta dobro realizira, marveč v likvidnosti sklada. Zato terja arbitražna 
komisija v svoji odločbi, da zagotovi komunalna skupnost ažurnost nakazovanja; 
povračil kliničnim bolnišnicam za opravljeno delo. 

2. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo intenzivno na- 
daljuje z nalogami za ureditev organizacije in financiranja zdravstvenega var- 
stva, kar naj pripomore k realnejšemu vrednotenju dela posameznih zdrav^ 
stvenih zavodov in torej tudi kliničnih bolnišnic. V tej zvezi je pripravil analizo 
financiranja zdravstvenega varstva v letu 1967. Ta analiza zajema oceno> poslo- 
vanja skladov zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih zavodov z ugotovit- 
vami in predlogi stališč in ukrepov za financiranje zdravstvenega varstva v letti 
1968. Dalje pripravlja sekretariat zakon za ustanovitev pogodbenih razmerij 
med skupnostmi socialnega zavarovanja in drugimi plačniki zdravstvenih sto- 
ritev ter zdravstvenimi zavodi. Pripravlja še nov sistem financiranja bolnišnic 
in zdravstvenih domov, dalje zakon o kliničnem centru in si prizadeva za 
izpeljavo nove organizacijske zasnove zdravstvenih domov kot to terja zakon 
o organizaciji zdravstvene službe. Sekretariat meni, da so tudi klinične bolniš-r 
niče dolžne izdelati sanacijski načrt, s katerim bi odpravile tiste slabosti v svoji 
notranji organizaciji in delovanju, ki povzročajo neusklajenost izdatkov z 
dohodki. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ah se tovarišica poslanka zadovo- 
ljuje z odgovorom? (Da.) Prosim tovariša sekretarja republiškega sekretariata 
za delo, Jožeta Božiča, da odgovori na vprašanje poslanca dr. Mirana Celestine. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi 
z razpravo skupščine občine Domžale o problemih v zvezi z reševanjem stano- 
vanjskih vprašanj 'upokojencev in borcev NOV, poslanec dr. Miran Celestin 
sprašuje: Koliko sredstev je bilo zbranih na podlagi zakona o izločanju sredstev 
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za stanovanjsko izgradnjo v letu 1966 in 1967, in kdaj se predvideva delitev 
teh sredstev? 

Po podatkih republiškega zavoda za socialno zavarovanje se je iz naslova 
4-cdstotnega stanovanjskega prispevka od pokojninskih in invalidskih dajatev 
zbralo: v letu 1966 20 milijonov 513 tisoč N din, v letu 1967 — v razdobju od 
1. I. do 1. VIII. — 17 milijonov 713 tisoč N din; za leto 1967 se predvideva 27 
rhilijonov 174 tisoč N din. Od sredstev, zbranih v letu 1966, je za komisijo ob- 
činske skupščine društva upokojencev Domžale predvideno 375 831 N din. Dva 
obroka dodeljenih sredstev sta že bila dana na voljo komisijam občinskih po- 
družnic društva upokojencev. Za komisijo občinske podružnice društva upoko- 
jencev Domžale predstavljata ta dva obroka 183 000 N din ali približno 50 °/». 
Po sklepu izvršilnega cdbora skupščine republiške skupnosti bo dan do konca 
•oktobra tega leta še tretji obrok. S tem bi bile izpolnjene obveznosti stanovanj- 
iskega prispevka za leto 1966. Izvršilni odbor republiške skupnosti predvideva, 
da bodo sredstva iz leta 1967 dana komisijam občinskih podružnic društva upo- 
kojencev v prvi polovici leta 1968, seveda pod pogojem, če bo to dopuščalo 
stanje v skladu invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Ta sredstva namreč so 
in še sl'užijo za premostitev težav, ki jih ima sklad invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja pri izplačevanju vsakomesečnih invalidskih oziroma pokojninskih 
dajatev. Ker ima sklad invalidsko-jpokojninskega zavarovanja del svojih sred- 
stev še vedno oročen pri banki, nima pa zadostnih obratnih sredstev in ne 
more dobiti dovolj tekočih kratkoročnih kreditov za redno izplačevanje po- 
kojnin, mora uporabljati v ta namen tudi zbrana sredstva sklada namenjena 
reševanju stanovanjskih potreb upokojencev. 

Podrobnejši opis stanja in problemov daje poročilo o finančnem stanju 
sklada invalidsko pokojninskega Zavarovanja z analizo dohodkov in izdatkov 
v letu 1967 in z oceno prognoze dohodkov in izdatkov v letu 1968, s predlogi 
ukrepov, ki so danes predloženi v razpravo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali se tovariš poslanec zadovoljuje 
z odgovorom? (Poslanec se zadovoljuje z odgovorom.) 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima tovarišica dr. Bogo- 
mila Kranj c-Rošker. 

Dr. Bogomila Kranj c-Rošker : V smislu splošnih sporazumov, 
sklenjenih med komunalnimi zavedi za socialno zavarovanje in zdravstveno služ- 
bo, je ta prevzela določen rizik za potrošnjo zdravil in zdravljenja v bolnišnicah. 
Ambulantno-pohkhnično službo predvsem prizadene prekoračitev potrošnje 
zdravil, saj ima večina zdravstvenih domov tolikšen deficit, kolikor znašajo 
odtegljaji za zdravila. 

Znamo je, da je tehnika finančnega poslovanja pri socialnem zavarovanju 
taka, da dopušča pokrivanje terjatev iz preteklega poslovnega leta, s sredstvi 
tekočega poslovnega leta. Zdravstvena služba mora ob zaključnem računu 
z razčiščenimi saldi v naslednje poslovno leto. Isto bi moralo veljati tudi za 
socialno zavarovanje. V prekoračenih stroških za zdravila in bolnišnično' zdrav- 
ljenje za prvo polletje letošnjega leta so vključena tudi sredstva za pokrivanje 
saldov iz preteklega leta. Vprašanje: ali. je v skladu s predpisi o finančnem 
poslovanju prenašanje saldov pri socialnem zavarovanju iz preteklega poslov- 
nega leta v naslednje leto? Ali je pravilno, da se za te zneske obremeni zdrav- 
stvena služba iz sredstev za letošnje leto? 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Vprašam predstavnika izvršnega 
sveta, če lahko odgovori na današnji seji, oziroma želi odgovoriti na prihodnji 
seji? (Predstavnik izvršnega sveta: Odgovor bo dan na prihonji seji.) 

Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo ne- 
katerih aktualnih problemov zdravstvenega in socialnega zavarovanja. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli: analizo financiranja 
zdravstvenega varstva v letu 1967, ki jo je predložil republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo, poročili o finančnem stanju sklada invalidsko- 
pokojninskega in otroškega dodatka, ki ju je predložil republiški sekretariat 
zardelo, stališča in predloge izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter skupno 
poročilo odbora republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko ter odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora. 

Predlagam, da poslušamo ekspoze k tej točki dnevnega reda, ki ga bo dal 
predstavnik izvršnega sveta, tovariš Vinko Hafner, na skupni seji republiškega 
in socialno-zdrastvenega zbora. Razprava bo ločena po zborih, sprejemanje 
sklepov in Ugotovitev pa bo na skupni seji. 

Se zbor strinja s takim načinom obravnave? (Poslanci se strinjajo.) 
Ugotavljam, da se s predlogom strinjate. Zato prekinjam sejo in vabim po- 

slance, da se udeleže skupne seje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Preden nadaljujemo s 3. točko dnev- 
nega reda, prosim poslance, da na mizi pustijo prijave za klub poslancev. Po- 
brali jih bomo skupaj s prijavami za razpravo. 

Pričenjam razpravo o predloženih gradivih in ekspozeju Vinka Hafnerja. 
K razpravi se je prijavil dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! Dovolite mi, da se najprej obregnem ob neko na prvi pogled formalnost, 
ki zadeva možnost odločanja in kreiranja stališč, ki naj jih zavzame zbor ob 
koncu današnje razprave o problematiki, ki jo omenja 3. točka dnevnega reda. 
Predlog stališč, ki smo ga dobili šele ob začetku seje, je bil sedaj revidiran 
oziroma korigiran. Mislim, da večina poslancev ni mogla predloga preštudirati 
in zato tudi ne zavzeti nekih konkretnih stališč. To do neke mere otežkoča 
realno odločanje poslancev. Zato bi bilo prav, da se taka stališča pripravijo že 
prej, kar bo< omogočalo, da se bo lahko vsak poslanec odločil oziroma dal kon- 
kretne pripombe za spremembo ali dopolnitev stališč. Toliko mimogrede, da 
podobne prakse v prihodnje več ne bo. 

V razpravi bi želel govoriti o nekaterih točkah iz analize financiranja zdrav- 
stvenega varstva v letu 1967 in bežno tudi o nekaterih stališčih, ki so zajeta 
v poročilu našega odbora in tudi v poročilu izvršnega sveta. 

V poročilu se med drugim navaja, da smo uspeli zadržati raven zdrav- 
stvenega varstva v tekočem letu kljub manjšim sredstvom, ne da bi s tem pri- 
zadeli zavarovance. Zdi se mi ta ocena nesprejemljiva in strokovno zgrešena. 
Nemogoče je namreč dajati tako kratkoročno oceno> uspešnosti zdravstvenega 
varstva, saj uspešnost, ali neuspešnost lahko ocenjujemo šele pozneje, ko pobi- 



248 Socialno-zđravstveni zbor 

ramo plodove naših prizadevanj, vlaganj in naše politike. Kakšni bodo ti plodovi, 
danes tega ne more najbrž nihče trditi z gotovostjo. Torej sem glede tega 
nekoliko pesimističen. Če pa želimo ocenjevati to raven z vsakodnevnim izko- 
riščanjem zdravstvenih storitev, je prikazovati s frekvenco bolnikov ali z zase- 
denostjo hospitalnih kapacitet, potem bi morda lahko rekli, da smo ohranili 
prejšnje številke. Vendar nam dajejo konkretni primeri dovolj podlage za dvome 
v to, da ohranjujemo raven zdravstvenega varstva. V nekaterih vejah so ti 
dvomi močno podkrepljeni. Npr. zelo zaostrene možnosti v zobozdravstvenem 
varstv'u imajo za posledico odlašanje mnogih zdravstvenih ukrepov, kot denimo, 
odklanjanje bolnikov ali njih naročanje na daljšo dobo, zasilne sanacije itd., 
kar že po svoji naravi lahko poslabšuje zdravstveno stanje bolnikov. Vendar 
ta pojav ni samo v ozkem okviru zobozdravstvenega varstva, marveč vpliva 
tudi na poslabšanje različnih drugih bolezenskih stanj. Nekaj podobnega je 
tudi v drugih strokah, kjer zelo previdno ločujemo bolnike na tiste, ki so bolj in 
in tiste, ki so manj potrebni zdravljenja. Te lahko prelagamo, zidravimo pa ta- 
koj bolnike, ki so zdravljenja res nujno potrebni. Pri tem naim uhaja iz rok še do 
včeraj v naših mislih trdno zasidrana tako imenovana preventivna orientacija z 
znanim geslom, da je »bolje in ceneje preprečevati, kot pozneje zdraviti«. Mimo 
tega ne smemo pozabiti na precejšnje število bolnikov, predvsem upokojencev 
in drugih socialno šibkejših, katerim se zdravstveno stanje poslabšuje samo 
zaradi tega, ker ne morejo- participirati k določenim zdravstvenim storitvam. 
Participacija je namreč za nekatere kategorije zavarovancev hudo breme. Na- 
vedel bi konkreten primer. Že četrto leto sem predsednik sveta za zdravstvo v 
eni izmed ljubljanskih občin. Ne spomnim se, da bi imeli kdaj koli prej opraviti 
z različnimi vlogami oziroma so bile te zelo redke, s katerimi so prosili občani 
za finančno pomoč za zdravljenje. Letos je takšnih prošenj toliko, da pred- 
stavljajo ne samo resno finančno- obremenitev občinskega proračuna, marveč 
tudi delovno obremenitev osebe, ki te vloge rešuje. Ljudje prosijo za pomoč za 
nabavo ortopedskih pripomočkov, za nabavo zdravil, in tudi za pomoč za 
celotno zdravljenje. Prav zato sem zelo skeptičen in ne morem podpreti mnenja 
o možnosti povečanja participacije za zdravila in za zobozdravstvene storitve. 
Podpreti tudi ne morem spremembe glede participacije za specialistične sto- 
ritve. 

Pred dobrim letom dni sem prav na tem mestu govoril o participaciji kot 
o dvoreznem nožu in v praksi imam dovolj možnosti ocenjevati ta ukrep. 
Globoko sem prepričan, da participacija ni dala tistega, kar smo cd nje priča- 
kovali, niti ni bila postavljena tako, da bi mogla roditi sadove, razen nekaterih 
delnih sanacij v skladih. Osebno- sem še vedno- za tako imenovano popolno 
participacijo in ukinjanje nekaterih pravic do zdravstvenega varstva, tistih 
pravic, ki bi jih lahko označili z besedo »zdravstveni luksus«. Ta »luksus« 
namreč ne ogroža niti zdravja posameznika niti kvarno ne vpliva na zdravje 
okolja. Tak »luksHis« še danes plačujemo iz skupnih skladov. 

V kolikšni meri nam bo v ponos ohranjeni obseg zdravstvenega varstva 
najmlajših, bomo lahko ocenjevali šele čez nekaj let. Strokovne analize zdrav- 
stvenega stanja otrok, ki smo jih zbrali v občini Vič-Rudnik, nekatere od teh 
otrok smo poslali na zdravljenje v zdravilišče Rakitna, kažejo, da so otroci še 
precej pcdhranjeni in slabokrvni, ter da imajo mnogo razvojnih in drugih na- 
pak. Takšno- zdravstveno stanje otrok nam ne more biti v ponos. 

Zdaj bi želel govoriti še o stališču, ki je vsebovano v poročilu našega od- 
bora in v analizi ter predlogih in stališčih izvršnega sveta. To stališče smo 
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slišali tudi v ekspozeju tovariša Vinka Hafnerja oziroma v poročilu tovariša 
Draga Benčine. Gre namreč za poseganje ustanovitelja v poslovanje zdravstve- 
nega zavoda. Ce so predlagatelji osnUtka ugotovitev in sklepa, mislili na zavode, 
ki se ne mislijo podrediti ciljem reforme, ki so potratni in niso doslej ničesar 
ukrenili za racionalizacijo svojega poslovanja, potem se s tem osnutkom povsem 
strinjam. Vendar se mi zdi, da je tako trdovratnih zdravstvenih zavodov zelo 
malo', če pa so, so imeli za tako svoje početje doslej dovolj potuhe ne samo 
s strani 'ustanovitelja, marveč tudi s strani drugih činiteljev. Vprašam se, kaj 
naj stori ustanovitelj v primeru, ko gre za zavod, ki je storil morda vse, pa 
je kljub temu deficitaren in ne more poslovati. 

Bom konkreten. Zdravilišče Rakitna — mislim pa, da so v podobni situaciji 
še nekatera druga zdravilišča — že cd spomladi letošnjega leta sploh nima 
bolnikov. V letu 1966 jih je bilo na zdravljenju komaj nekaj čez 100. Posebna 
anketa, ki so jo izvedli pediatri po vsej Sloveniji, je pokazala, da ni nikjer v 
Sloveniji sredstev, ki bi jih lahko namenili za zdravljenje otrok v zdraviliščih, 
čeprav ie otrok potrebnih zdravljenja v naravnih zdraviliščih precej. Kolektiv 
tega zdravilišča je v taki situaciji praktično že razpadel. Poskusi, da bi ohranili 
kapacitete za zdravljenje otrok še vnaprej, so bile le začasni. Deficit je narasel 
že na približno 30 milijonov starih dinarjev. Vprašam se, kaj preostane ustano- 
vitelju drugega kot da likvidira zdravstveni dom in da pokrije izgubo. S to 
izgubo pa nimata ne on in ne kolektiv ničesar skupnega. Celo tako- daleč gremo, 
da ne more izpeljati niti likvidacije, če prej ne dobi soglasja republiškega 
zdravstvenega centra, Ta pa jo' v tem, primeru noče dati. 

Mislim, da so v podobnem položaju še nekateri drugi zavodi, predvsem 
tisti, ki so namenjeni zdravljenju in rehabilitaciji otrok. Takšna ali drugačna 
začasna uprava, ki naj bi jo vpeljal ustanovitelj, ne bo mogla v teh primerih 
storiti ničesar drugega kot pripeljati zavod do likvidacije. Ce naj bo to sana- 
cija, ki naj podpre prizadevanja za uskladitev dohodkov z izdatki, potem z 
našim prizadevanjem nekaj ni v redu. Menim, da bi se moralo tako gradivo 
kot tudi analiza dotakniti teh perečih problemov, saj so dovolj znani in je res 
škoda, da pred njimi zapiramo oči. 

Ustavil bi se še pri nekaterih stališčih. Pozdravljam predlog o čimprejšnji 
izdelavi perspektivnega programa razvoja zdravstvenega varstva in nestrpno 
pričakujem novi zakon o zdravstvenem varstvu, ki ga nam ni 'uspelo sprejeti 
hkrati z zakonom o organizaciji zdravstvene službe. .V času, ko se v republiki 
precej ukvarjamo s programom dolgoročnega gospodarskega razvoja, bi bila 
nepopravljiva škoda, če ne bi sočasno delali tudi na programiranju razvoja 
družbenih služb nasploh, zdravstvenega, socialnega in otroškega varstva pa še 
posebej. Šele, ko bomo imeli jasen koncept razvoja teh služb na eni in jasno 
perspektivo gospodarskega razvoja in naše prihodnje materialne zmogljivosti na 
drugi strani, bomo lahko uspešneje reševali ta področja oziroma soodločali o 
prioriteti nalog v srednjeročnih ali v kratkoročnih programih. 

Prav tako pozdravljam zamisel, da posebna skupina, ki proučuje bodoče 
zasnove zdravstvenega zavarovanja, posega tudi v konkretne primere seda- 
njosti in jih povezuje s svojimi odločitvami oziroma predlaga določene rešitve 
za prihodnje. Glede nekaterih predlogov, na katerih slonijo bodoče rešitve, pa 
čeprav izhajajo, iz povsem pravilne ocene situacije, sem skeptičen. Zato bi 
želel omeniti nekaj svojih misli. 

Prvi pomislek se nanaša na deetatizacijo in krepitev samouprave na 
področju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja. Gradivo, ki tmi je bilo doslej 
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dostopno, močno poudarja krepitev samouprave in prenašanje mnogih odločitev 
na neposredne proizvajalce, bodisi do delovne organizacije ali celo na osebne 
odločitve. Ne bi želel, da me kdo napačno razume. Toda menim, da krepitev 
samouprave v tej smeri počasi pelje v formalno samoupravo, ki zaradi lastnih 
ne vidi več širših skupnih interesov. Prenašanje samouprave na področju 
zdravstvenega zavarovanja na delovne organizacije v smislii anologij, ki veljajo 
v gospodarstvu, najbrž ni povsem, sprejemljivo. Krepitev samouprave na pod- 
ročju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva si zamišljam ne kot 
čisto atomizacijo', ampak nasprotno. Naši delovni kolektivi in kolektivi zdrav- 
stvenih zavodov imajo že danes dovolj samoupravnih pravic in tudi dovolj 
obveznosti za reševanje mnogih sporov, ki se pojavljajo v delovnih kolektivih. 
Zato se mi zdi, da bi morala samouprava na področju družbenih služb kreniti 
korak naprej v nadgradnjo samoupravnega mehanizma, ki bi bila sposobna 
uresničiti hotenja in cilie osnovnih nosilcev samoupravnih pravic v njihovo 
korist vsaj na nekem zaokroženem nivoju, na primer v regiji ah cek» na območju 
republike. 

Poleg tega menim, da večina sugestij za urejanje področja zdravstvenega 
varstva in zavarovanja močno boleha na utrjevanju zavarovalnega sistema, ki 
se povzdiguje nad nivo temeljnih pridobitev državljana v naši samoupravni 
družbi. Nasproti temu se postavlja zdravstvena služba le kot pogodbeni partner, 
ki posluje po načelih gospodarske organizacije, za katero veljajo tržni meha- 
nizmi. Prepričan sem, da to ni pot, ki bi pripeljala do rešitve obstoječih sporov, 
marveč bo teh še več, posebno še, če upoštevamo možnosti, da bi imeli večje 
število skladov zavarovanja in njih združenja v skupnosti ter zelo zapleten 
sistem zavarovanja. Če bi hoteli iskati sintezo obojega, se pravi nadaljnje stop- 
nje deetatizacije in krepitev samouprave, potem bi jo iskali v prenosu večjega 
vpliva zavarovanca na področje porabe, se pravi bliže zdravstveni službi. 
Nikakor torej ne po ekonomski logiki tržnih zakonitosti, marveč v povezovanju 
in tesnejšem sodelovanju samoupravnih in strokovnih teles zavarovanja na eni 
strani in zdravstvene službe na drugi. Celo tako daleč grem, da v prihodnosti 
vidim delovanje skupnih samoupravnih teles zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvene službe na nekem višjem nivoju, na regionalnem ali na republiškem, 
ki oba skrbita za zdravstveno varstvo. 

Svarim pred obravnavanjem zdravstvene službe kot neke vrste servisa za 
zdravje, ki je v posesti zavarovanja in, ki naj se prilagaja konceptom ter orga- 
nizacij zavarovalnega sistema. Ce lahko koncepte zavarovanja spreminjamo' in 
pri tem »premikamo« le gore papirja, pomeni vsaka sprememba v organizaciji 
zdravstvene službe, posebno, če se obravnava le kot pogodbeni partner, strahot- 
ne izdatke. Pomislimo, da smo to službo- gradili z milijardami sredstev. 

Drugo, na kar moramo misliti pri perspektivnih rešitvah, je čedalje moč- 
nejši prenos iz družbene na osebno porabo,, ali prenos vsaj na odločanje o skupni 
porabi. Doslej smo to občutili predvsem pri krčenju pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja in v večji finančni soudeležbi pri koriščenju zdravstvenega varstva. 
Nekateri materiali in tudi govorice napovedujejo še močnejši premik v tej smeri, 
to je v smeri večanja osebne porabe, ki naj počasi pripelje do popolne ukinitve 
mnogih pravic iz tega zavarovanja. Tako se na primer sliši, kar izhaja tudi iz 
analize, da bi skladi v prihodnje plačevali le otroško zobozdravstvo, vse drugo 
bi slonelo na samoprispevku oziroma prostem plačilu. 

Ce bi se te odločitve nanašale, kot sein že prej dejal, na »zdravstveni lu- 
ksus«, potem sem za tak prenos na ramena samoplačnika v celoti. Ce pa gre 
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za usluge s področja zdravstvenega varstva, ki bi morale biti temeljna pravica 
posameznika, potem se s tem ne morem strinjati. Posebno ne, če gre za usmer- 
janje na osebno porabo ter krepitev zasebne iniciative. O njej je precej besedi, 
češ da napoveduje sprostitev zasebne prakse. Menim, da to lahko pripelje v 
stanje, ki nikakor ni v skladu z našimi hotenji. Ne smemo zapreti oči pred 
resnico, da je skoraj 30 °/o kmetov-zavarovancev na nekaterih območjih nespo- 
sobnih zagotoviti sebi in članom družine kakršenkoli obseg zdravstvenega var- 
stva, razen minimalnega. Ti kmetje so tisti, s katerimi se srečujemo vsak dan, 
ko razpravljamo o primanjkljajih skladov njihovega zavarovanja. Prav tako ne 
smemo skrivati dejstva, da bi si komaj kakšnih 40 %> prebivalstva lahko zago- 
tovilo sedanji obseg zdravstvenega varstva, če bi ga plačevali neposredno O'Zi- 
roma, če bi šli čedalje močneje na prenos od družbene na osebno porabo. Vsi 
drugi bi v tem primeru ostali na nekem minimumu ah bili morda celo pod njim. 

Naša družbena skupnost enakopravnih ljudi ne sme ubirati poti, s katero 
bi zanemarjala socialno in celotno družbeno strukturo ali pojmovala zdravje 
drugače kot vsem enako potrebno dobrino. S tega stališča se mi zdijo drobljenja 
v predlogih za bodoči sistem zdravstvenega zavarovanja nekoliko problematična. 
Uvajanje osnovnega varstva, ki ga teze predvidevajo, sicer morda ustreza 
zdravstvenemu standardu jugoslovanskega poprečja, nikakor pa ne več prebi- 
valstvu naše republike. Uvedba zavarovanja v tretji skupini, to je delavsko- 
kmečko, podpira široko človeško vzajemnost in solidarnost in omogoča diferen- 
ciacijo do' takšne mere, da mi je že skrajno t'uja. 

Menim, da je dozorel čas, da v naši republiki lahko govorimo in razprav- 
ljamo o tako imenovanem optimalnem programu zdravstvenega varstva, ki ga 
naj prilagajajo in se o njegovem nivoju pogovarjajo zavarovanci sami. Ta 
program naj vsebuje vse tiste ukrepe, ki zagotavljajo vsakemu posamezniku tisti 
obseg zdravstvenega varstva in tisto pomoč v bolezni, ki mu bo omogočila 
enakovreden start v življenje in preprečevala škodljiv vpliv na okolje. Vse 
tisto, kar je nad tem, je lahko le predmet ali dopolnilnega zavarovanja ah samo 
odločitev, da pač določene storitve plača koristnik sam. Prav tako menim, da je 
dovolj razlogov za to, da se začnemo meniti o enotnem nacionalnem zavaro- 
vanju, katerega številne elemente imamo že v današnjem sistemu. 

Često sprejemamo ugovore, ki letijo na tako zamisel, češ da v takšnem 
nacionalnem enotnem zavarovanju ne vidimo, kdo koliko rabi, da niso čisti 
računi poslovanja itd. Po mojem prepričanju bo rabil več tisti, ki bo več potre- 
boval in prispeval več tisti, ki ima več sredstev. V dobro 'urejenem sistemu 
zavarovanja v solidno izvedeni organizaciji zdravstvene službe, v zagotovljenem 
vplivu zavarovanca na vsa samoupravna telesa glede zbiranja in trošenja sred- 
stev, pri dobro izpeljani strokovni kontroli v zdravstvenih zavodih, ki smo jo 
doslej zanemarjali ter v sistemu, kjer se dohodek oblikuje po prispevku za 
zdravje in ne po bolezni, mislim, da izkoriščanje ne more biti večje kot lahko 
to omogoča, bodisi sedanji sistem ah kot bi omogočal sistem z vrsto skladov in 
vrsto samoupravnih teles. 

Povsem razumljivo je, da tak premik družbeni skrtbi za zdravje naroda 
terja veliko več cd tistega, kar smo dosegli bodisi z organizacijo zdravstvene 
službe, notranjo kontrolo, krepitvijo' splošne in strokovne odgovornosti ali na 
področju oblikovanja in delitve dohodka v zdravstveni službi. 

Na koncu bi omenil še sredstva. Če sem že nasprotnik prevelikega ali vsaj 
nepravilno usmerjenega prenosa z družbene na osebno porabo, potem moram 
jasno povedati, da ne verjamem v to, da bi 5fl/o prispevna stopnja zadostovala 
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za kritje kolikor toliko sprejemljivega obsega zdravstvenega varstva. Tudi nisem, 
prepričan, da bi delovni človek nasprotoval zvišanju te stopnje recimo na 6 
ali na nek drug odstotek, če bi imel zagotovila, da je tako v zdravstveni službi 
kot v zavarovanju in celo v njegovi delovni organizaciji storjeno vse, da se ta 
sredstva ne trosijo napačno. Toda teh zagotovil ni, zato je najbrž razprava o 
kakršnikoli spremembi prispevne stopnje danes brezpredmetna. 

Kljub temu pa bi se želel ustaviti pri neki misli, ki je bila dana tudi v 
ekspozeju, in sicer o oceni možnosti nadaljnjega zdravstvenega varstva s 5:°/o 
stopnjo. Menim, da izražam prepričanje tiste skupine poslancev, ki je glasovala 
za 5 °/o prispevno stopnjo, da ni glasovala zanjo iz prepričanja, da nam bo' 5'% 
prispevna stopnja lahko zagotovila enak obseg zdravstvenega varstva, kot smo 
ga imeli prej, če ne bodo imeli hkrati zbrane mnoge druge ukrepe. Ker ti drugi 
ukrepi niso bili dosledno in do konca izpeljani, je povsem umljivo, da se to 
toliko bolj negativno odraža pri zdravstvenem varstvu prebivalstva. Po mojem 
prepričanju so nekatere novele k temeljnemu zakonu o- zdravstvenem zavaro- 
vanju in tudi nekateri ukrepi, ki so bili usklajeni na koncu lanskega oziroma 
v začetku letošnjega leta, dali objektivno podlago za 6fl/o prispevno stopnjo, 
se pravi za znižanje od 7 na 6,0/o, nikakor pa ne na 5 %. Zato smo bili prepričani, 
da bomo samo z nadaljnjimi ukrepi, ki naj bi jih sprejeli v republiki, kolikor 
toliko ohranili nivo zdravstvenega varstva. 

Praksa je pokazala, da imamo, ker niso bili izpeljani dodatni ukrepi, na 
eni strani deficite v zdravstvenih zavodih, na drugi strani pa je nedvomno 
prizadeta raven zdravstvenega varstva prebivalstva. Menim, da je bilo glaso- 
vanje oziroma sprejemanje 5% prispevne stopnje pogojeno in smo se zanjo 
odločali morda bolj v prepričanju, da moramo v okviru zveznega limita omogo- 
čiti življenje tudi tisti kategoriji prebivalstva — torej vsakemu tretjemu ali 
četrtemu Slovencu — katerega smo »osrečili« s pokojninami. 

V tezah o bodoči organizaciji osnovnega zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja se predvideva en sam vir sredstev za ohranitev zdravja. 
To je prispevek zavarovanca oziroma delovne organizacije v drugi skupini 
zavarovanja, kar pomeni spet isto, saj se tudi ta odvaja od družbenega dohodka 
zaposlenih. 

V naslednji točki dnevnega reda bomo- razpravljali o otroškem, varstvu. 
Tudi za te potrebe predvidevamo kot glavni vir sredstev prispevek zaposlenih. 
Vsi drugi viri, ki so našteti, so več ali manj postranskega pomena. Pravijo, da 
bo prispevek zaposlenih glavni vir. Ko govorimo o otroškem varstvu, se mi. zdi 
prispevek v višini dveh odstotkov, ki ga predvidevamo v gradivu, občutno pre- 
nizek in globoko sem prepričan, da če bi ga zvišali na 3 °/o, bi naš delovni človek 
sprejel to brez nerganja. Dobro se namreč zaveda, kako daleč smo od-nekega 
znosnega stanja na področju otroškega varstva. Prepričan sem, da bomo na 
tem področju, s predvideno stopnjo >dveh odstotkov še vrsto let v zaostanku. Ne 
morem si pa predstavljati, kako bo izgledalo' otroško varstvo že v naslednjem 
letu, v katerem predvidevamo prehod na novi delovni čas. Ne imorem si pred- 
stavljati produktivnosti dela naših mater, niti realizacije stališč, ki omogo'čajo 
enakopravno vklj'učevanje v delovni proces. Pri otroškem varstvu so med viri. fi- 
nanciranja navedene tudi politične teritorialne skupnosti in drugi viri. Ne glede 
na to, da določenim kategorijam ljudi priznamo obsežne pravice iz zdravstvenega 
varstva in da imamo veliko socialnih problemov, pa vse to' enostavno prevalimo 
na rame produktivne skupine ljudi in njihovih prispevkov v sklade zavaro- 
vanja. 2e ta odločitev se mi zdi nepravična, še bolj nepravično in nevzdržno 
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pa se mi zdi, da po tolikih letih še nimamo izdelanih instrumentov, ki bi zago- 
tavljan stalne vire sredstev, bodisi za zdravstveno ali otroško varstvo. Kot 
koristnik in potrošnik mnogih materialnih dobrin se dobro zavedam, da so 
mnoge med njimi take, ki resnično vplivajo na zdravje okolice ali pa ogrožajo 
varstvo otrok. Teh dobrin pa ne morejo izkoriščati vsi v enaki meri, zato tudi 
ne morejo v enaki meri ogrožati okolja, kljub temu pa vendarle plačujejo sko- 
raj enak odstotek prispevka od svojega bruto dohodka. Če bi navedel nekaj 
primerov, vidimo, da se zbira cd tobaka kar 80 l0/o sredstev v obliki davkov, cd 
alkoholnih pijač prav tako precejšen odstotek in podobno. Tudi od različnih 
mandatnih in drugih kazni, predvsem tistih, ki so izrečene zaradi ogrožanja 
varnosti ljudi, se spet zbirajo precejšnja sredstva. Ni mi trenutno mar, v katere 
proračune se potem stekajo ta sredstva. Res pa je, da ne igre niti dinar tja, 
kamor bi po vsej logiki moral iti, to je v zdravstvo ali v otroško varstvo. Pro- 
računi kot viri financiranja zdravstvenega varstva tudi v primeru, ko so zave^ 
zani na nek prispevek, skušajo to obveznost obiti. Nam že pred 20 leti ni bilo 
težko ustanoviti nekega sklada republiškega ali zveznega kot na primer sklada 
za eradikacijo malarije, endemskega sifilisa, trahoma in mnogih drugih obolenj. 
V času, ko niti kolesa nismo imeli, smo zmogli kaj takega, danes pa, razen 
stalnega vira, v katerega prispevamo vsi po svojem bruto dohodku, ne zmoremo 
ničesar drugega. Ne moremo ustanoviti sklada, ki bi predstavljal stalen vir 
sredstev od prctneta na primer, ki bi ga namensko uporabljali za preprečevanje 
nesreč, za zdravljenje revnejših poškodovancev ah za rehabilitacijo. Sklad za 
boj proti raku — zlu našega časa, podpira loterija, klimatsko zdravljenje za 
pohabljene in slabokrvne otroke, ki rastejo v nezdravem okolju, pa moramo 
financirati s prostovoljno zbranimi sredstvi. Sem zagovornik samoprispevka, 
s katerim se naj odraža humanost posameznika do sočloveka. Toda predvsem 
sem za takšne instr'umente in za tako postavljen mehanizem družbene skrbi 
za zdravje in varstvo otrok, v katerem naj prispevajo največ tisti, ki najbolj 
ogrožajo družbeno okolje. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Dolfka Bo- 
st j ančič. 

Dolfka Boštjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V imenu sindikatov Slovenije bi želela v tej pomembni razpravi o pra- 
vicah in stanju socialnega zavarovanja v naši republiki reči nekaj besed. 

V sindikatih zelo cenimo, da so Skupščina SR Slovenije in njena telesa 
ter izvršni svet dali v prvi plan programskega dela zimske sezone to proble- 
matiko. Obeležili so jo še posebej z današnjim ekspozejem podpredsednika 
izvršnega sveta ne samo kot socialne probleme, marveč kot sociološke, politične 
in gospodarske probleme tako našega gospodarskega prostora kot pravice upra- 
vičencev in naloge tistih, ki jih izvajajo. 

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo na podlagi obsežne razprave v teh 
organih in na podlagi poročil, ki smo jih prejeli, prišli do skupne ugotovitve 
in sicer, da so ti problemi pomembni in pereči tako za slovensko gospodarstvo, 
kot tudi za upravičence in da jih moramo obravnavati z občutljivostjo bodisi, 
da gre za potrebna sredstva, za pravice upravičencev, ali pa za izvajalce teh 
pravic in za samoupravno področje. 

Ne bi ponavljala vseh ugotovitev, ker se z zaključki oziroma ocenami stri- 
njamo in nimamo bistvenih pripomb. Podčrtala bi samo najpomembnejše dej- 
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stvo, in sicer, da moramo ugotoviti, kolikšen del nacionalnega dohodka v Slo- 
veniji lahko in moramo nameniti za potrebe zdravstvenega varstva in social- 
nega zavarovanja. To moramo ugotoviti, če želimo uskladiti programe teh služb 
z možnimi sredstvi, oziroma z dogovorjenim okvirom sredstev. Zavedati se 
moramo, da pomeni notranja prerazporeditev nacionalnega dohodka ne samo 
razdelitev med osebno potrošnjo za družbene potrebe ali obratno, marveč tudi 
prerazporeditev v materialnem prostoru, ki daje osnovne pogoje za gospodarski 
razvoj in za standard delovnega človeka. S tem sindikati ne mislijo omejevati 
ali pledirati za zmanjšanje obsega nacionalnega dohodka za te namene, marveč 
prikazati, v kakšnih mejah se lahko gibljemo oziroma, če so potrebe večje, 
ostro postaviti vprašanje: zakaj te potrebe rastejo in kako' jih sanirati, da ne 
bodo terjale novih materialnih stroškov, oziroma se odločiti, za katere namene 
določiti več sredstev iz nacionalnega dohodka. Zdi se nam, da je to zelo po- 
membna ugotovitev. 2e pred časom smo v sindikatih podpirali taka stališča 
samouprave socialnega zavarovanja, vendar je reforma prispevala k temu, da 
lažje gledamo na celovitost te problematike v sklepu gospodarske problematike. 
Seveda s tem ne mislimo-, da so v tem obsegu zajeti samo skladi, ki jih napajajo 
prispevki iz osebnih dohodkov. Pod delom nacionalnega dohodka, namenjenega 
za to področje, mislimo tako na sredstva, ki jih neposredno trosijo koristniki 
oziroma upravičenci kot tudi na sredstva, ki se napajajo iz skladov osebnih 
dohodkov iz delovnega razmerja in na sredstva gospodarstva. Te odnose pa je 
treba analizirati z veliko občutljivostjo, kar velja predvsem za obdobje, ki je 
pred nami in v katerem obetamo- dopolnitev sistemov, zato bo treba čim več 
strokovnih analiz, da bi lahko realno in zavestno odločali. Spomnite se stališča 
sindikatov ob j'unijskih oziroma decembrskih ukrepih predvsem na področju 
zdravstvenega zavarovanja. Tedaj so sindikati zelo odločno opredelili svoje 
stališče in podpirali samo nekatere oblike zdravstvene potrošnje, ki naj se 
pokrivajo tudi z osebno udeležbo-. Ker menimo, da je prenos stroškov za 
zdravstveno varstvo na osebno potrošnjo', se pravi na osebni dohodek, zelo deli- 
katna stvar, se postavlja vprašanje, kdaj je to smotrno in kdaj racionalno-. Za 
take bistvenejše premike bi morali imeti temeljite strokovne analize, ki naj bi 
pokazale na eni strani smotrnost takšnega pokrivanja stroškov in na drugi 
strani tudi smotrnost računa, da se osebni dohodki povečujejo tudi zaradi tega, 
ker se v njih vkalkulira potrošnja za zdravstveno varstvo-. Takrat namreč, ko 
so delavci zdravi in sposobni za delo-, ne razmišljajo o tistih problemih, ki bi 
jih morali razreševati s svojo osebno- udeležbo- za očuvanje zdravstvenega stanja. 
Zgodi se lahko- namreč, da se zdravstveno- ravnotežje poruši in potem nastanejo 
tako veliki stroški, da jih v nobenem primeru ne moremo kriti iz osebnih 
dohodkov. 

Zboru ne bi želela več govoriti o tem, vendar sem hotela le podčrtati sta- 
lišče sindikatov, da je premik iz družbene potrošnje v okviru zdravstvenega 
varstva na osebno potrošnjo zelo občutljiva zadeva. Sindikati bo-do p-odpirali 
samo- tista stališča, ki bodo strokovno tako argumentirana, da -dejansko ne 
ogrožajo zdravstvenega varstva in da ga tudi ne -otežkočajo-. Smo pa bolj za to, 
da se močneje razmejijo stroški za zdravstveno varstvo- med stroški proizvodnje 
in prispevke iz o-se-bnih doho-dkov v sklade zdravstvenega zavarovanja zaradi 
solidarnosti. Ker so bili sindikati zagovorniki in tudi kreato-rji zakona o higien- 
sko-tehničnem varstvu, pri delu, menimo-, da mora v slovensko gospodarstvo 
mo-čneje prodreti odgovornost delovne organizacije za preventivno zdravstveno 
varstvo delavcev in stimulirati tiste, ki bodo dosledno izvajale ta zakon. Delovne 
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organizacije, ki pa bodo zanemarile določila tega zakona, se bodo prav kmalu 
znašle pred vprašanjem svojega obstoja. Tudi za to delo so potrebne strokovne 
analize. Sindikati so pripravljeni podpirati vse tiste sile, ki bodo koristile boljši 
organizaciji zdravstvenega varstva zaposlenih delavcev. Stališče sindkata je to- 
rej, da se bistveni procesi reforme prenesejo na zdravstvene organizacije in ne 
na zavarovance. 

Če se spomnite stališč predsedstva republiškega sveta sindikatov od junija 
meseca —> ta so bila objavljena, smo temu problemu posvetili veliko pozornost 
in zavzeli stališče, da mora iti zdravstvena služba ne samo zaradi reforme, mar- 
več tudi zaradi splošnega razvoja v Sloveniji na boljšo organizacijo in večjo 
racionalizacijo. Čeprav je zakon o tem že sprejet in bili so tudi veliki naperi 
za njegovo izvajanje, smo v sindikatih zaskrbljeni, da do prvega januarja ne 
bomo izvedli tistih ukrepov, ki bi lahko dali vsaj v 1968. letu in pozneje večje 
rezultate glede trošenja sredstev za zdravstveno1 službo in tudi kar zadeva 
kvalitetnejše zdravstveno varstvo. 

Ti problemi so zelo obsežni. Sindikat družbenih služb, ki je pred tednom 
dni razpravljal o vsej tej problematiki, je ugotovil, da pil izvajanju teh nalog 
ne uživajo zdravstveni delavci in zdravstveni zavodi dovolj pomoči s strani 
občinskih skupščin in dr'ugih zainteresiranih dejavnikov. Občinske skupščine 
bi morale v podpori za boljšo organizacijo zdravstvene službe dominirati. Neki 
nesporazumi, ki zadevajo medobčinsko sodelovanje, sedež zdravstvenih zavo- 
dov, vodstvo v teh posameznih institucijah in podobno zavirajo čimprejšnjo 
reorganizacijo zdravstvene službe v Sloveniji. Zaskrbljuje nas, da se bo čas 
prehitro odmaknil in da se bodo tudi v prihodnje znašli v enakih težavah kot 
v neposredni preteklosti tako zdravstveni delavci in zdravstveni zavodi, kot 
tudi zavarovanci. Menimo, da je takšno stajne tudi vzrok za letošnje precejšnje 
deficite. 

Menimo tudi, da se na področju organizacije bolnične zdravstvene službe 
in specialistične službe ni storilo dovolj. Nas ne zadovoljujejo obljube, čeprav 
vemo, da bosta sprejeta zakona o kliničnem centru in o bolnišnicah. Vendar tudi 
brez teh zakonov morajo medicinska fakulteta, klinike in vse druge službe po 
svoji službeni in strokovni dolžnosti pomagati pri reorganizaciji zdravstvene 
službe. Koncepti se lomijo na tem, kje in če se bo sploh organizirala speciali- 
stična zdravstvena služba in podobno. 

Skratka, želim opozoriti, da smo v sindikatih zaskrbljeni. Organizacija 
zdravstvene službe takšna kot je, se pravi razdrobljena, ustvarja situacijo in 
povzroča nenormalno honorarno delo v zdravstvu. Ko smo v sindikatih ugotav- 
ljali honorarno delo v letu 1967 na vseh področjih gospodarstva, to je namreč 
problem —• ismo ugotovili s pomočjo družbenega knjigovodstva, da je honorarno 
delo v bolnišnicah v Sloveniji v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta na- 
raslo na 640 '%>. Honorarno delo v bolnišnicah v taketm obsegu je zame privatna 
praksa. Podatki zavoda za zdravstveno varstvo kažejo, da imamo v Sloveniji v 
dispanzerski službi za otroke 74 % honorarnega zdravniškega dela in nad 50 °/o 
honorarnega dela srednjemedicinskega kadra. V dispanzerjih za žene je stanje 
še slabše. Zavod za zdravstveno varstvo ugotavlja, da upada preventivno zdrav- 
stveno varstvo v Sloveniji nasploh. Zastavili smo si vprašanje, če je mogoče, 
da imamo toliko privatnih odnosov v naši zdravstveni službi. Če je to hono- 
rarno delo, potem ni strokovne odgovornosti, saj za takšno delo zdravstveni 
delavec ni v tolikšni meri strokovno odgovoren, kot če dela v rednem delu. To 
prakso imamo kljub predpisom, da se honorarno delo ureja v soglasju z matič- 
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nim zavodom tistega delavca, ki se želi še honorarno zaposliti v dragih zdrav- 
stvenih zavodih. Treba je namreč zagotoviti kvaliteto v lastnem zavodu in tudi 
pravilno organizacijo dela ter za honorarno zdravstveno delo uporabljati pri- 
meren prosti čas. Treba je tudi zagotoviti kvaliteto in delno odgovonost matič- 
nega zavoda do zavoda, v katerem se opravlja honorarno delo. 

Glede na vse to, o čemer sem govorila, menimo, da je treba vsestransko 
pomagati sekretariatu za zdravstveno in socialno varstvo, zdravstvenim delav- 
cem in vsem 'drugim dejavnikom, ki izvajajo organizacijo zdravstvene službe, 
da se ta reorganizacija tudi opravi in postavi tako, da bomo naj racionalneje 
izkoristili notranje kapacitete slehernega zdravstvenega zavoda. Čeprav vemo, 
da zdravstveno varstvo v Sloveniji poceni nikdar ne bo, moramo vendarle 
realno in racionalno uporabljati tista sredstva, ki jih za te namene prejemamo 
v okviru dogovorjenega proporca narodnega dohodka. 

Glede invalidsko-pokojninskega zavarovanja pa na kratko tole: povsem pod- 
piramo stališča, ki so navedena v gradivu in clmenjena tudi v ekspozeju. Izraža- 
mo zadovoljstvo, da se tudi Skupščina SR Slovenije in izvršni svet tako organi- 
zirano zavzemata za odpravo dveh novel 97. in 32. člena v zakonu o invalidsko- 
pokojninskem zavarovanju. Sedanja določila namreč ustvarjajo velik dispropore 
razlike med pokojninami. Tudi v sindikatih imamo zelo veliko težav glede tega; 
predvsem zaradi različnega nivoja in nesmiselnih načel v zakonu glede valori- 
zacije. Prav je, da dobijo republiški samoupravni organi tak instrument, da bi 
lahko omilili ta nesmiseln proces in popravljali razlike, ki ustvarjajo že — kot 
je dejal tovariš podpredsednik, ne satmo ekonomski, marveč tudi pereč poli- 
tični problem,. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima dr. Dušan Mis. 

iDr. Dušan Mis: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Gradivo, ki smo ga prejeli za današnjo sejo in ga temeljito preštudirali ter 
o njem diskutirali na posameznih forumih, v katerih strokovno ali družbeno 
sodelujemo, jasno kaže, kje smo, kakšna je situacija, in da le-ta ni rožnata. 
Menifm, da iz osnovnega gradiva izhaja zelo pomembna ugotovitev, ki jo je 
po'udaril tudi podpredsednik izvršnega sveta tovariš Hafner — da se zdravstvena 
služba, sicer po sili razmer in pod finančnim pritiskom vključuje v reformna 
prizadevanja. Analiza poslovanja zdravstvenih zavodov v lanskem in letošnjem 
letu kaže, da se je v letu 1966 začela stabilizacija potrošnje v osnovni zdrav- 
stveni službi, da pa v bolnišnicah še letos ni stabilizirana. Dejstvo pa je, da je 
v bolnišnični službi potrošnja največja, saj iz vseh virov v finančnih planih 
in kontnih planih socialnega zavarovanja bolnišnice prejemajo nad 60 %> 
denarja, namenjenega za zdravstveno varstvo. Menim, da smo se z organizacij- 
skimi 'ukrepi lotili področja, ki je bilo res ekstenzivno v nekem smislu, ki pa 
v finančnem smislu — če gledamo tudi s tega vidika — predstavlja vendarle 
manjši problem. Zato pozdravljam vsa stališča in prizadevanja, da se tudi na 
področju bolnišnične službe čimprej izvede verifikacija, ki je tehnično in stro- 
kovno zelo zahtevna naloga in da se čimprej pripravi in sprejme ter začne 
izvajati zakon o kliničnem centru. 

Želel bi diskutirati o problemu, ki izstopa iz gradiva, ki smo ga prejeli. 
Gre za potrošnjo zdravil, ki sicer v finančnem načrtu sklada ne predstavlja 
največje potrošnje, toda izdatki za zdravila so občutno nad planiranim nivojem. 
Potrošnja zdravil je v I. polletju letos 15'°/o nad planom in za 8,1 °/o večja od 
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lanske potrošnje v istem obdobju. Preveč smo se zanašali na negativno in pozi- 
tivno listo zdravil za učinke, ki naj bi jih prinesla zvišana participacija, je pa 
imela le polovičen 'uspeh. V I. polletju letos se je v primerjavi z istim obdobjem 
lani število predpisanih zdravil znižalo' za 20f°/o, predpisujejo se pa dražja zdra- 
vila. To so ugotovitve iz določenih analiz. Nekatere komunalne skupnosti so že 
začele ukrepati. Eden cd ukrepov je poskus zniževanja marž v lekarnah. 

Ob teh podatkih je zanimiva primerjava poslovanja naših lekarn. Le-te so 
v prvem polletju zvišale promet za 16'%, materialne stroške za 17e/o, dohodek 
za delitev za 13 %>, osebne dohodke za 15 '%> — celo več kot bolnice, — amorti- 
zacijo za 35 °/o, na- katero najbrž nimajo vpliva. 

Želel bi opozoriti na neko pomanjkljivost v prezentiranju in interpretaciji 
podatkov. Lekarne se le delno financirajo iz sredstev socialnega zavarovanja. 
Za centralno lekarno v Ljubljani, ki je največja lekarna na našem območju, 
znaša odstotek le 42 od 100. Samo toliko prometa ustvarja ta lekarna s socialnim 
zavarovanjem, na ves drugi promet delujejo zakoni tržnega mehanizma in za- 
koni blagovnega prometa. Le poglejmo, kakšnen je asortiment blaga poleg 
zdravil, ki jih prodajajo lekarne. Ugotovili bomo, da gre tu v dobrem delu za 
poslovno spretnost in poslovno prilagajanje, oziroma, kot bi v gospodarstvu 
rekli, za pozitivno povečevanje prometa z vsemi posledicami. Na ta problem 
opozarjam, ker menim, da so nasploh podatki o poslovanju zdravstvenih za- 
vodov metodološko toliko pomanjkljivi, ker ne zajemajo vseh virov financi- 
ranja. Ti viri pa so različni; glavni je sklad zdravstvenega zavarovanja delavcev. 
Na terenu ugotavljamo precej različno situacijo. Kolikor so se vsaj nekateri 
zdravstveni domovi bolje znašli, če smemo tako reči, toliko več so uspeli prido- 
biti sredstev od delovnih organizacij za določene oblike zdravstvenega varstva. 
Tisti, ki so se orientirali na odnose z gospodarskimi in delovnimi organizacijami, 
so na liniji, ki jo je nakazala tovarišica Boštjančičeva. Ta razpon v finančnih 
rezultatih nas lahko zavede, ko jih po enotnih merilih skušatmo ocenjevati v 
njihovi finančni realizaciji. 

Glede poslovanja lekarn menim, da moramo ugotoviti in 'upoštevati, da je 
marža lekarn edini strošek v zdravstvu, ki je pod neposredno družbeno kontrolo 
urada za cene, tako kot cena krvi, ki jo določa zvezni zavod za cene. Torej na 
tem področju niti socialno zavarovanje niti zdravstvena služba sama neposredno 
ne bi mogla imeti takih učinkovitih možnosti za poseganje. 

Pozdravljam predlog, naj republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo prouči ceno proizvodov farmacevtske industrije in farmacevtskih uslug, 
in predlaga enotnejšo ureditev marže in poslovanja lekarn. Menim, da vsi dobro 
vemo iz podatkov, ki so na razpolago, da je naša farmacevtska industrija 
ustvarila v lanskem letu več skladov, kolikor bo letos znašala v Sloveniji pre- 
koračitev planskih postavk za zdravila. Stalni odbor našega zbora se zavzema 
za diferencirano maržo, za tisto*, ki naj bi veljala za socialno zavarovanje in 
tisto, ki naj bi delovala na področju tržnih zakonitosti in blagovnega poslovanja 
lekarn. Menim, da je bolj sprejemljiv predlog, naj bi se z ureditvijo rabata med 
proizvajalcem in lekarnami poskusilo doseči enotne cene za zdravila. Spričo 
enotnih cen bi bilo najbrž tudi ocenjevanje potrošnje zdravil, ki je eden od 
glavnih grehov zdravstvene službe, dosti bolj objektivno. Vzroki za porast 
potrošnje zdravil so objektivni (prevladujejo naslednji: porast cen, marže, ne- 
gativna in pozitivna lista zdravil) in subjektivni, kot ugotavlja skupina po- 
slancev. O ugotovitvah je poročal tovariš Benčina. V teh ugotovitvah niso 
omenjena — po izkušnjah sodeč je to zelo pomemben faktor — nova modna 
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zdravila, za katere zavarovanci dostikrat zvedo prej kot zdravstveni delavci 
in to iz raznih svetovnih revij in jih potem zahtevajo od svojega zdravnika. 
Modna zdravila so nova, draga in predstavljajo dvorezni meč. Njihova učinko- 
vitost namreč ni vedno takšna, kot je reklamirana. 

V ljubljanski regiji je splošni sporazum edini pri predpisovanju zdravil del 
rizika prenesel na sklade, in sicer za tisti del, za katerega se da objektivno 
ugotoviti, da je izven vpliva zdravstva. To so predvsem cene in uvajanje novih 
zdravil. V zvezi s to odločbo* smo skupno s strokovno službo komunalnega 
zaveda za socialno zavarovanje pripravili analizo receptov, o katerih bi vam, 
če dovolite, na kratko poročal. 

Komunalni zavod za socialno zavarovanje Ljubljana in zavod za zdrav- 
stveno varstvo Ljubljana — regionalni zdravstveni center, sta dne 10. maja 
letos obvestila vse zdravstvene zavode v regiji o 'ugotovitvah farmacevtske 
kontrolne službe socialnega zavarovanja, ki je analizirala receptiranje s stro- 
kovnih in finančnih vidikov. Navedeni so bili vsi predpisi, ki urejajo pred- 
pisovanje zdravil, obširno so bila navajana in obrazložena predvsem tista do- 
ločila predpisov, ki so pomembna za vsakodnevno* delo in ki jih morda zdrav- 
niki v praksi ne poznamo ali pa ne upoštevamo'. Pojasnjena je bila finančna 
situacija sklada zdravstvenega zavarovanja glede na postavko za zdravila v 
finančnem načrtu letos. Finančna situacija je namreč taka, da je bilo lansko 
leto v naši komunalni skupnosti za zdravila in injekcije potrošeno 2,2 milijarde 
S din, letošnji finančni plan, ki je bil komunalni skupnosti diktiran, pa je na 
postavki za zdravila predvidel le 1,8 milijarde S din. Dosedanja realizacija kaže, 
da bomo potrošnjo za zdravila obdržali na lanskoletni ravni, vendar s tem, 
da bomo letošnji finančni plan prekoračili za 400 do 500 milijonov S din. 

Vsem zdravstvenim zavodom je bil sporočen sklep skupščine komunalne 
skupnosti, da bo zahtevala refundacijo višjih stroškov za recepte, ki ne bi bili 
predpisani v skladu z veljavnimi predpisi. Farmacevtska kontrolna služba so- 
cialnega zavarovanja je analizirala vse recepte, izdane v času od 20. maja do 
20. junija, ko> so bili zdravstveni zavedi že opozorjeni in zdravniki seznanjeni 
z okrožnico'. 

Finančni rezultat vseh nepravilnosti pri predpisovanju zdravil v enem me- 
secu znaša skoraj 10 milijonov S din. Ce to vzamemo zelo grobo kot vzorec, bi 
morda prekoračitev znašala letno 100 milijonov S din, dejanska prekoračitev 
pa okoli 500 milijonov S din. To se pravi neposredne odgovornosti zdravstvenih 
delavcev bi bilo za okoli 20 %. 

Med posameznimi zdravstvenimi zavodi so znatne razlike. Ob pregledu 
kompletnega dokumentacijskega gradiva, ki obravnava individualno vsakega 
zdravnika, vidimo, da so le redki zdravniki predpisovali zdravila v skladu s 
predpisi. Finančne prekoračitve pri posameznih zdravnikih znašajo* v enem 
mesecu do 2573 in celo 4183 N dinarjev zgolj na račun tega, da niso upoštevali 
administrativnih omejitev iz predpisov. Pri tem ugotavljamo, da so mnogi pred- 
pisi zastareli, tako glede količinskega predpisovanja oziroma časovnih omejitev 
kot glede same vsebine. Negativna in pozitivna lista sta na primer glede po- 
trošnje zdravil dosegli ravno nasprotni 'učinek. Najbrž so potrebne pobude za 
spremembe in dopolnitve predpisov, vsekakor pa strokovna in službena disci- 
plina tudi pri receptiranju, kajti zdravnik je v tem primeru odredbodajalec za 
sredstva socialnega zavarovanja. Formalno sicer pravilni recepti pa glede pen 
prečne cene pri neredkih zdravnikih presegajo 5000, 6000, 7000 in tudi 8000 
S dinarjev ob poprečju, ki je še nekaj pod 2000 S din. Farmacevtska kontrolna 
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služba je v dosedanji praksi včasih ugotovila, da so bili posamezni recepti pred- 
pisani na imena zavarovancev, ki so bili zdravi. To opravičuje potrebo, da se 
izvede poleg finančne in administrativne kontrole tudi strokovni pregled recep- 
tiranja s primerjavo izdanih receptov in medicinske dokumentacije za kon- 
kretne zavarovance v zavodih. Ker tako nadzorstvo oziroma strokovna analiza 
tehnično ni izvedljiva v celoti, bi jo bilo potrebno opraviti s preizkusi v tistih 
zavodih in pri tistih zdravnikih, za katere analizirani pokazovalci odstopajo 
od poprečij. Vseh 2 milijona receptov, kolikor se jih pri nas zbere, najbrž ne 
bomo mogli pregledati. 

Drug sklop problemov, na katere je že ponovno, opozorila farmacevtska 
kontrolna služba, zadeva strokovnost oziroma vsebino predpisovanja zdravih 
Občutimo pomanjkanje strokovne doktrine, če pa jo imamo, je ne upoštevamo. 
Farmacevtska kontrolna služba je že ponovno analizirala recepte po farmoko- 
loških skupinah. Na razpolago so vsi originalni recepti, ustrezno sortirani, takb 
da bo' strokovna analiza tudi z medicinske plati tehnično sorazmerno lahko 
izvedljiva. . 

Strokovni problemi, ki najbolj izstopajo so: 
- zdravila, ki so namenjena le za zdravljenje v bolnišnicah, naj se še dovolj 

preiskušena ne predpisujejo na recepte v ambulantah; 
širokospektralni antibiotiki, zlasti »modne novosti« brez medicinske 

indikacije ozirctma antibiotiki nasploh; 
—• hormonski preparati; : 
— dalje, na novo registrirana zdravila, ki niso vpisana v pozitivni listi'. 
Ob teh ugotovitvah in razmišljanjih se pojavlja ponovno še nekaj načelnih 

problemov. Nekatere nakazujemo, ker smo smatrali, — ko smo pripravljali 
ta material za svet regionalnega zdravstvenega centra — da je treba zavzeti 
do njih jasno in načelno stališče, da bi jih lahko začeli razreševati v strokovnem, 
finančno-ekonomskem in družbenem smislu. 

Prvi tak problem je pravica do predpisovanja zdravil. To pravico si pri- 
dobi zdravnik z diplomo in strokovnim izpitom. Pravica do predpisovanji 
zdravil na račun sklada zdravstvenega zavarovanja pa je vezana na pogodbeni 
odnos med zdravstvenim zavodom in skladom in na delovno mesto zdravnika. 
V praksi te pravice izenačujemo in posplošujemo. 

Drug problem je predpisovanje receptov s strani stomatologov. Republiški 
zdravstveni center je že zavzel stališče, da stomatologi, ki niso splošni zdravniki,- 
predpisujejo zdravila s svojega delovnega področja. Isto bi najbrž lahko veljalo 
tudi za nekatere druge stroke. V praksi ne spoštujemo tega'načela, kar vodi 
do pogostih konfliktov, zlasti ker se problem povezuje s tistim, ki sem ga 
nakazal kot prvega. ;1! f 

Dalje, javna tajnost je, da mnogi zdravniki opravljajo nezakonito zasebno 
prakso. Eden od argumentov, s katerim je bil pred 10 leti podprt zakon o 
odpravi zasebne zdravniške prakse, je bil ta, da zdravniki, ki so zaposleni v 
javni zdravstveni službi, uporabljajo recepte socialnega zavarovanja v zasebnih 
ordinacijah. Problem je najbrž še prisoten in bi ga strokovni nadzor lahko' 
do določene mere kvantificiral tudi v finančnem smislu. K temu »ad hoc«' 
morda razmišljanje, katerega se lahko lotimo, ko slišimo, da »Elektro-medicina« 
in druga oskrbna podjetja na veliko prodajajo remontirane zobne stole, vrtalke 
in drug instrumentarij zobnim terapevtom, ki delajo doma, ali pa izvajajo 
velik pritisk na otvoritev legalne privatne prakse, bodisi da so upokojeni, ali pa 
so mladi in ne morejo dobiti zaposlitve. 

17« 



260 Socialno-zdravstveni zbor 

Četrti problem, ki je v strokovnem smislu vezan na receptiranje, je poli- 
pragmazija, ki povzroča poleg finančne tudi strokovno škodo. Za primer nava- 
jam strokovno navodilo, ki je bilo izdano letos pozimi, da pri influenci niso 
indicdrani antibiotiki. Ze ob glasovih, da se bliža Ljubljani epidemija, so lekarne 
signalizirale, analiza pa potrdila, da je močno narasla potrošnja antibiotikov, 
zlasti široko spektralnih. 

Zavzeti bi se bilo treba, da bi po strokah ali za posamezne skupine bolezni 
sprejeli in izvajali enotno medicinsko doktrino^. Za primer navajam, da je 
vsem zdravnikom v Sloveniji jasno<, kako se zdravi škrlatinka in angina, ker nas 
je to naučil dr. Bedjanič. Vemo, da so pediatri dali kot strokovno doktrino, 
da je pri dojenčkih, v določenih indikacijah, potrebna poleg vitaminske tudi 
železova profilaksa in podobno. 

Regionalni zdravstveni center je te probleme obravnaval predvsem s stro- 
kovnega ne pa finančnega vidika. Imenoval je strokovno komisijo, ki bo 
problematiko predpisovanja zdravil proučila s strokovnih vidikov. Upamo, 
da bomo na ta način na tem področju ustvarili nekaj več reda in najbrž tudi 
finančnega rezultata. Naša komunalna skupnost je odločila, da bo za nepra- 
vilno predpisovanje receptov zahtevala refundacijo. V arbitražnem postopku, ki 
teče danes, bo razčistila vprašanje pogodbenih odnosov z lekarnami in popusta, 
ki naj bi ga lekarne dajale socialnemu zavarovanju kot glavnemu plačniku. 
Na osnovi priporočila republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo 
bo takoj sprožila postopek za rešitev problema marže, katero določajo uradi 
za cene. Uradi za cene, ki so občinski ali mestni v Ljubljani, zastopajo interese 
občin, ki imajo od višjih marž in večjega prometa tudi večje dohodke. Nasled- 
nji ukrep, ki ga namerava komunalna skupnost sprejeti, je sprememba režima 
participacije pri zdravilih. Participacija ne bi bila vezana na recept, ki lahko 
vsebuje več doz, ampak na količino ali pa na ceno'. Praktične ukrepe bomo v 
tem smislu lahko izvajali tudi v reorganiziranih lekarnah, glede katerih je 
svet regionalnega zdravstvenega centra zavzel stališče, naj se njihovo delovno 
območje ujema z območjem zdravstvenih domov. 

V strokovni analizi je na nekaj mestih omenjeno, da je »finančni vijak« 
začel delovati v zdravstveni službi, da pa ni izkazano, koliko se zdravstveno 
varstvo količinsko in kakovostno prilagaja ali ne prilagaja praktično' nespreme- 
njeni patologiji. Zaradi tega je zavod za zdravstveno varstvo v Ljubljani pri- 
pravil za regionalni zdravstveni center analizo o fizičnem obsegu zdravstvenega 
varstva v prvem polletju letos v primerjavi z istim obdobjem lani. Splošna 
ugotovitev — čeprav sta ti dve obdobji predvsem iz objektivnih razlogov le 
relativno primerljivi — je bila, da obseg zdravstvenega varstva ni bistveno 
manjši kot v lanskelm prvem polletju. Pri tem ugotavljamo', da se pozitivno 
umirja obremenitev in pa frekvence v zdravstvenih zavodih, ker se v vse večji 
meri financira opravljeno zdravstveno varstvo in ne več toliko kapacitete, 
zlasti ne »ekstenzivna proizvodnja storitev«. V nekaterih zavodih smo opazili 
izrazito pozitivno usmerjanje v dispanzersko programsko delo, bodisi v otroških 
in ženskih dispanzerjih ali v otroškem zobozdravstvu. Pri tem seveda ne izklju- 
čujem posameznih odstopanj, katerim bi lahko dali negativno' karakteristiko. 
Ugotovili smo, da bo potrebno v nadaljnjem reševanju tega problema posvetiti 
večjo pozornost kvaliteti strokovnega dela, delokrogu zdravstvenih zavodov 
in strokovnih enot ter smotrni delitvi dela. Izstopajo' namreč anomalije kot 
na primer: zobozdravstvena služba in šolske poliklinike se ukvarjajo v glavnem 
s snemno protetičnimi deli. Odstopanja, ki smo jih ugotovili in ki so za nekatere 
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zdravstvene zavode zelo značilna —■ velika odstopanja od poprečnih indeksov 
dinamike lanskega in letošnjega prvega polletja — bodo proučile strokovne 
komisije regionalnega zdravstvenega centra. Njihova naloga je, da ocenijo, v 
kaki meri so ta odstopanja pogojena s subjektivnimi faktorji. 

Ker je bilo že opozorjeno na problem zmanjšanih kapacitet nekaterih služb 
oziroma dejavnosti, bi samo še poudaril, da na splošno tega ne bi mogli trditi 
za zobozdravstvo in za specialistično dejavnost, ki sta morda v finančnem 
pogledu najbolj prizadeti. V okviru specialističnih dejavnosti mo'čno odstopa 
okulistika. Na ljubljanski polikliniki so namreč v I. polletju letos v primerjavi 
z istim obdobjem lani dosegli komaj indeks 68 opravljenih storitev. Pri tem 
vemo, da je pa mreža okulističnih ordinacij pa tudi zaposlitev okulistov po 
vsej Sloveniji zelo široka. Pri nekaterih drugih strokah smo opazili take razlike 
v urni frekvenci zdravniških pregledov, da si jih ob sami analizi nismo mogli 
razložiti in jih bomo zato morali še podrobneje pro'učiti. Dermatologi namreč 
v različnih specialističnih ordinacijah na našem območju delajo s frekvenco 1,2 
do 10 pacientov na uro. Menim, da je to' eden od strokovnih problemov. 

Glede problema honorarne zaposlitve v zdravstvenih zavodih smo v naši 
analizi — ko smo primerjali tudi zaposlitev in časovni fond — ugotovili, da 
je ta problem izrazito prisoten v specialističnih ordinacijah. Poraslo je namreč 
število stalno in honorarno zaposlenih zdravnikov v specialističnih ordinacijah, 
število delovnih ur pa je znatno padlo, medtem ko je število delovnih ur 
sester in ostalega osebja znatno naraslo'. Se pravi, časovna fonda zdravnikov 
in ostalega osebja se križata, z drugimi besedami personal čaka. v ordinacijah 
v »prostem teku«, ker zdravniki niso polno izkoriščeni. Kljub tem relativno 
številnim pomanjkljivostim je svet regionalnega zdravstvenega centra menil, 
da je mogoče 'urejati probleme z individualnimi ukrepi v posameznih zavodih. 
Menil je tudi, da glede na splošno družbenopolitično in finančno-ekonomsko 
situacijo ne bi bila umestna revizija splošnega sporazuma, ampak le dosledno 
izvajanje načela o primarni delitvi sredstev sklada zdravstvenega zavarovanja, 
enakomernejša porazdelitev rizikov pa tudi enakomernejše financiranje zdrav- 
stvenih zavodov. Tako stališče je zavzela tudi posebna republiška arbitraža v 
sporu med komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja delavcev Ljubljana in 
kliničnimi bolnišnicami in nekateriimi ostalimi zavodi. Ostale ukrepe, ki jih 
predvidevajo stališča, o katerih danes razpravljamo pa tudi stališča regional- 
nega zdravstvenega centra, in jih bo osvojila tudi komunalna skupnost, pa bi 
začeli uveljavljati in bodo začeli delovati v prihodnjem letu. 

Pozdravljam predlog in stališče izvršnega sveta, da je treba zdravstveni 
službi, ki se ie letos že vključila v splošne družbene in ekonomske procese, 
zagotoviti stabilnost materialne osnove financiranja za prihodnje leto in do 
leta 1970. To bo- namreč omogočilo, da se stabilizirajo' tudi notranja razmerja 
med sredstvi sklada zdravstvenega zavarovanja namenjena za neposredno zdrav- 
stveno varstvo ter za nadomestila in da se stabilizirajo tudi notranja razmerja 
med sredstvi za posamezne oblike zdravstvenega varstva oziroma za financi- 
ranje posameznih vrst zdravstvenih zavodov. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec, dr. Vojteh 
Pertot. 

Dr. Vojteh Pertot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Tudi jaz imam nekaj pripomb k povečanim izdatkom za zdravila. 
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v 2e lansko leto je dnevni tisk opozoril, da je uvedba negativne liste zdravil 
povzročila porast izdatkov za zdravila. Analiza financiranja zdravstvenega 
varstva, ki jo imamo na razpolago, ugotavlja za letošnje prvo polletje enak 
učinek za tako' imenovano pozitivno listo zdravil. Ta lista vsebuje 772 postavk. 
Med njimi ni z eno izjemo zdravil za parenteralno uporabo, ki pa so zavaro- 
vancem na voljo brez participacije v zdravstvenih ustanovah. Pozitivna lista 
zdravil izključuje nekatera zdravila, ki se sicer pogosto uporablja in običajno 
sestavljajo domačo apoteko. Dovoljuje pa predpisovanje nekaterih dragih, sicer 
učinkovitih, toda ne indiferentnih medikamentov, ki jih rabimo oziroma bi 
jih morali praviloma rabiti redkeje in pri točno določeni indikaciji. Med njimi 
je tudi dokaj takih, za katere bi bilo želeti, da bi se njihova potrošnja zmanj- 
šala tudi iz medicinskega vidika. Možnost predpisovanja takih zdravil na račun 
socialnega zavarovanja — z majhno participacijo — pa je privedla do njihovega 
neracionalnega in nekritičnega trošenja. Omenjena zdravila naj bi rabila le 
za resnejše oblike obolenj. Taki bolniki pa često nadaljujejo zdravljenje 
v stacionarnem zkvodu in drago zdravilo ostane doma neizkoriščeno. Evidentno 
gre tudi za negativen ekonomski učinek, ki se v tem primeru ujema s strokov- 
nim. Proučiti je treba predlog, da bi uvedli večjo participacijo za zdravila, 
katerih Uporabo želimo omejiti ne samo iz ekonomskega, ampak tudi iz medi- 
cinskega vidika. Ne bi pa smeli omejevati predpisovanja manj zahtevnih medi- 
kamentov za vsakdanjo rabo, ki so učinkoviti pri mnogih težavah, ki se zdra- 
vijo ambulantno. Ne zdi se mi tudi modro dalje vztrajati pri taki listi, ki ne 
stimulira racionalnosti. Treba bi bilo najti način, da se veljavna lista na podlagi 
izkušenj sproti korigira in izpopolnjuje. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Bojan Volk. 

Bojan Volk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Menim, da gradivo, ki smo ga prejeli, daje solidno osnovo za razpravo in 

tudi nakazuje določene ukrepe, M jih bo treba sprejeti za nadaljnje razreševanje 
protislovij, ki nastajajo na tem področju. Nadalje menim, da je treba poseben 
poudarek dati ekspozeju tovariša Vinka Hafnerja, in sicer zaradi njegove 
jasnosti in jasne orientacije o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za odpravo težav, 
ki jih ugotavljamo zlasti v letošnjem letu. Poudaril bi realno oceno izvršnega 
sveta o težavah skladov zdravstvenega zavarovanja, ki izvor težav, poleg sub- 
jektivnih faktorjev pripisuje tudi pravni uredi Ud na tem področju. Izvršni svet 
namreč meni, da predpisane pravice niso bile sočasno usklajene z ekonomskim 
instrumentarijem zbiranja sredstev v sklade in da republika še nima dovolj 
regulativnih pravnih sredstev za urejanje tega področja. To poudarjam zaradi 
tega, ker menim, da je treba opozoriti na naslednje: 

1. Ob sprejemanju 5% stopnje je bil splošen vtis, da lahko samo zdrav- 
stvena služba docela 'uskladi potrošnjo z odmerjenimi sredstvi. Takim nazi- 
ranjem in takemu vtisu so ustrezali tudi dosedanji uspehi, ki so nepopolni in 
nezadovoljivi, kažejo pa na pravilno pot in na izhodišče v tej smeri. Kljub 
temu, da izkazujemo deficite, je treba le ugotoviti, da zdravstvena služba in 
drugi faktorji delujejo v smeri reformskih prizadevanj. 

2. Hkrati z zfmanjšanjem sredstev za zdravstveno zavarovanje se nismo 
opredelili za jasen koncept in za način usklajevanja pravic z materialnimi mož- 
nostmi skladov splošne potrošnje. 
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Posledica teh dveh dejstev je bilo povsem logično> politično reagiranje, in 
sicer v tem smislu, da smo na eni strani dajah zelo optimistične izjave, da bo 
sredstev za zdravstveno varstvo najmanj tohko1 kot lani oziroma več —1 razpo- 
ložljivi podatki pa nam povedo, da je s participacijo vred realizirane oziroma, 
da bo realizirane le okoli 92 % lanskoletne porabe — na drugi strani pa uvedba 
participacije, zahteve za izrednim prispevkom itd. Tako vzdušje je povzročilo 
v javnosti in samoupravni družbi trenutni odpor proti urejanju tega pod- 
ročja na samoupravnih osnovah. Menim, da je prav zaradi tega bila v jav- 
nosti, zlasti pa v zdravstvenih zavodih, še vedno v precejšnji meri prisotna 
miselnost proračunske potrošnje. Zato je bila tudi participacija sprejeta kot 
restrikcija pravic, ne pa kot prva stopnja sistemskega reševanja samoupravnih 
pravic v raznih asociacijah delovnih ljudi. 

Letošnji primanjkljaji v skladih zdravstvenega zavarovanja so povzročili 
precej — dejal bi — zaletavih ukrepov, ker nismo našli driagih boljših rešitev. 
Navajam konkreten primer; za uvedbo izrednega prispevka med letom je čutiti 
zopet pritisk na zdravstveno službo. Ta pritisk se odraža v zmanjšanju povračil 
za delo zdravstvenih zavodov in v zapiranju v regije. Menim, da gre na tem 
področju za daljnosežne posledice, ki lahko prizadenejo občana. 

O nekaterih ukrepih, ki se predlagajo, bom pozneje še posebej govoril, in 
to s stališča materialnega in samoupravnega položaja zavarovanca. 

Menim, da nas nekatere razmejitvene kalkulacije v sredstvih za zdravstveno 
zavarovanje opozarjajo na to, da na eni strani ne ukrepamo dovolj učinkovito, 
morda tudi sploh ne, v mislih imam problematiko potrošnje zdravil, ker že 
dalj časa razpravljamo o dolečanjh zdravil in iščemo rešitve drugod, ne pa na 
samem izvoru — na drugi strani pa ob sprejemanju zakonskih rešitev nimamo 
zanesljivih materialnih izračunov. Mislim na vse tiste izračune, ki smo jih 
imeli glede porodniškega dopusta, ki je bil zmanjšan od 133 na 105 dni in smo 
pričakovali za 28 dni zmanjšan izdatek, čeprav vemo, da polovica teh dni zopet 
odpade na breme zdravstvenega zavarovanja. Vprašanje je tudi, ah dovolj 
poudarimo potrebo in namen posameznih predloženih zakonskih osnutkov. Me- 
nim, >da je treba v bodoče povsem jasno poudariti namen zakona in zakonskega 
urejanja v tistih učinkih, ki jih zasledujejo take rešitve. Opozoril bi, da nismo 
po'udarili, da je bila lanskoletna potrošnja za denarna nadomestila do 30 dni 
8 milijard, da pa smo v letošnjem letu zavestno dodelili delovnim organizacijam 
za isti namen okoli 13 milijard, v bistvu več kot lani. 

Po mojem prepričanju že nekaj let kasnimo s sprejemom ustreznih predpi- 
sov, ki bi lahko racionalizirali zdravstveno delo in zdravstveno varstvo. V 
mislih imam predvsem normative in standarde, uporabo neenotnih meril za 
vrednotenje zdravstvenega dela itd. Ne samo, da menim, da so taki predpisi 
nujni, temveč sem prepričan, da bomo ob njihovi uporabi zasnovali solidno 
osnovo za nadaljnji razvoj samoupravljanja v zdravstvenih zavodih in za pre- 
prečitev tega, da gre dobro tistemu, ki manj dela in sploh danes prisotno 
orientacijo, da se dela manj, namesto več. Menim, da posamezni primeri to 
nedvomno potrjujejo. Stališča in predloge izvršnega sveta, ki so nam bili 
posredovani, je treba sprejeti. Menim, da ni dovolj, da samo podpremo priza- 
devanja izvršnega sveta, temveč se mora ta zbor in vsi delovni ljudje zavzeti 
za dosledno in premišljeno realizacijo v tem gradivu nakazanih rešitev. Treba 
je razpravljati o tem, ali so te rešitve najbolj ustrezne ali ne. V tej zvezi bi 
opozoril na nekatera dejstva, na nekatere deformacije, ki jih bo treba tipoštevati 
pri dograjevanju sistema zdravstvenega zavarovanja. Danes je bilo že precej 
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govora o problemu potrošnje za zdravila. Menim, da ne moremo mimo ugoto- 
vitve, da je povečana participacija povzročila predpisovanje večje količine 
zdravil za en recept in da je to problem, ki ga bo treba posebej proučiti. Osebno 
nisem proti participaciji, menim pa, da je treba participacijo in ukrepe, ki jih 
zasledimo v gradivu, obravnavati kompleksno. 

Problem potrošnje zdravil, kjer gre tudi za nekontrolirano povečanje cen 
zdravilom s tem, da jih prekrstimo v nova zdravila — bi bilo treba reševati 
v dveh smereh: prvič, hitro in učinkovito rešiti vprašanje sistema marž in 
drugič, hitreje in odločno predlagati spremembo predpisov, ki pa spadajo v 
pristojnost federacije in zadevajo uvedbo sistema rabatov ali drugih ukrepov, 
ki bi bili potrebni, da se tudi na tem področju uskladi potrošnja. 

V splošnem sporazumu, kot družbenoekonomskem instrumentu dogovar- 
janja med zdravstveno službo in zdravstvenimi zavedi ter socialnim zavarova- 
nju, je treba: 

—' jasno opredeliti naloge in obveznosti obeh teh služb in njune medse- 
bojne odnose; 

— zagotoviti tak sistem financiranja, da bosta obe službi enako spodbujani 
k izvajanju dogovorjenih nalog, ne pa da eden prevaljuje naloge in odgovor- 
nosti na drugega bodisi skozi rizik ali kakorkoli drugače; 

— porazdeliti rizike upoštevajoč, koliko lahko kdo ukrepa in vpliva na 
potrošnjo. Pri tem pa ne mislim, da je treba avtomatično izhajati iz tega, da 
zdravstvena služba pokriva, da tako rečem, v tej primarni delitvi 72,6 °/o rizika, 
služba socialnega zavarovanja pa 27,4. Te rizike je treba vsebinsko določiti, ker 
zdravstvena služba lahko določene rizike prevzame tudi za izdatke za denarna 
nadomestila. 

(Nadalje bi razpravljal o načelu vzajemnosti in solidarnosti. Menim, da to 
v ustavi proklamirano načelo še vedno ni do kraja precizirano. V praksi to 
lahko pomeni, da nekdo nenehno prispeva, nenehno plačuje, drugi pa lahko 
neomejeno', pa t!udi družbeno neodgovorno troši skupna sredstva. Menim, da 
je to načelo' treba uresničevati na osnovi nivoja pravic iz zdravstvenega zava- 
rovanja, ki naj predvsem računa z zavarovancem kot faktorjem, ki bo prven- 
stveno skrbel za lastno zdravje in s tem, da (družba prevzame tisti rizik za 
zavarovanca, ki pomeni zanj eksistenčne pogoje. — Pri tem mislim na nado- 
mestila in dodatno pomoč pri stroških, nastalih v teh primerih. Tu velja 
omeniti razna povračila, ki zanj pomenijo tolikšno materialno breme, da je 
zaradi tega, ker ga sam ne zmore, potrebna širša družbena skrb in širši družbeni 
rizik. To so daljša obolenja, drago zdravljenje in tako dalje, ah pa gre za 
ukrepe za preprečevanje obolenj in za zboljšanje zdravstvenega stanja prebi- 
valstva, ki bi jih prav tako bilo treba ocenjevati s tega aspekta. Zdi se mi, 
da bi podrejeno tem izhodiščem po tmojem mnenjti morali gledati na uvedbo 
participacije stroškov posameznih pravic zdravstvenega varstva, ne kot na 
restrikcijo pravic, kar se danes v bistvu gleda, ampak da vidimo materialni 
in samoupravni položaj zavarovanca in okrog tega skušamo to soudeležbo^ gra- 
diti kot neko sistemsko rešitev, ki naj deluje v tej smeri, da bo angažirala v 
največji možni meri zavarovanca oziroma občana pri čuvanju lastnega zdravja 
tam, kjer sam lahko največ stori, oziretma je od njega največ odvisno, in da mu 
širša družbena skupnost pomaga prenašati rizik v vseh drugih primerih. Menim, 
da bi na teh izhodiščih zgrajen sistem zavarovanja, v katerem bi zavarovanec 
kot osrednji faktor moral biti postavljen v tak položaj, da bi se z zdravstvenim 
delavcem enakopravno srečavala in ustvarjalno vplivala na medsebojne odnose, 
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zagotovil uspešno reševanje določenih problemov, ki so še v veliki meri pred 
nami. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec dr. Drago 
Plešivčnik. 

Dr. Drago Plešivčnik: Iz ekspozeja podpredsednika izvršnega sveta 
izžareva skrb, velik interes in pripravljenost, da bi v okviru realnih finančnih 
zmogljivosti eimbolje uredili zdravstveno varstvo. Zato ni razloga, da ne bi 
taka stremljenja intenzivno podprli z veliko željo, da bi narodni dohodek v 
bodoče čim hitreje naraščal. Tudi današnje priznanje izvršnega sveta nudi 
zdravstveni službi veliko moralne opore pri njenih nadaljnjih naporih, saj je 
bilo to priznanje tako odkrito' in prvo po več mesecih. 

Glede poslovanja v prihodnjem letu le ta pripomba: Ce želimo letos kriti 
z izrednim prispevkom vse stare dolgove in v prihodnjem letu poslovati likvidno 
v okviru nizko določene prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje, je treba 
zavzeti jasno stališče do anuitet, vsaj do tistih, ki izhajajo iz ekstenzivnega 
gospodarjenja. V nasprotnem primeru bodo še naprej dušile normalno poslova- 
nje in postavile v neenakopraven položaj posamezne zavode, hkrati onemogo- 
čile kakršnekoli realne primerjave s tujino, kjer ne gradijo bolnic iz sredstev, 
namenjenih za neposredno zdravstveno varstvo —• zdravstvenih domov pa tako 
ali tako nimajo povsod. 

Druga pripomba velja službi socialnega zavarovanja, zlasti sedaj, ko se 
tako dinamično spreminjajo pravice zavarovancev. Menim, da jih o tem pre- 
malo informiramo. Zavarovanci o svojih pravicah zvedo običajno šele takrat, 
ko jih koristijo. Dosedanji običajni način informiranja zavarovancev je torej 
pomanjkljiv in bi bilo treba poiskati dodatne možnosti obveščanja. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Lista prijavljenih govornikov je 
izčrpana. Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo. 
Obveščam va:s, da bo po tej razpravi skupina poslancev skušala ugotoviti, ali 
obstajajo med predlaganimi ugotovitvami in stališči ter Ugotovitvami in stališči, 
izraženimi v razpravi, razlike. Poročilo- bo' dano* na skupni seji z republiškim 
zborom. 

Prekinjam sejo in odrejam 15 minut odmora. Po odmoru se zberemo skupaj 
z republiškim zborom v veliki dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 15.25.) 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prehajamo na zadnjo točko 
dnevnega reda, to je na razpravo o osnutku zakona o skupnostih otro- 
škega varstva in o financiranju nekaterih oblik 'družbenega varstva otrok v SR 
Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Prosim tovarišioo Majdo Gaspari, republiškega sekretarja za zdravstvo in 
socialno varstvo, da da še ustno obrazložitev k zakonskemu osnutku. 

Majda Gaspari: Tovariši poslanci. Lahko sicer dam ustno obrazlo- 
žitev, predlagam pa, da ne, ker predvidevam, da ste vsi prebrali izčrpno pismeno 
obrazložitev. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 
Potem prehajamo na razpravo. Besedo ima poslanka dr. Silva Poljšak. 

Dr. Silva Poljšak: Na posvetu, ki je 'bil dne 30. oktobra 1967. leta 
in ki so se ga udeležili predstavniki družbeno-političnih organizacij v občini, 
predstavniki nekaterih osnovnih šol, vzgojno-zdravstvenih ustanov in večjih 
delovnih organizacij, predsednika sveta za šolstvo in telesno vzgojo ter sveta 
za zdravstvo in socialno varstvo ter predstavniki upravnih organov skupščine 
občine Nova Gorica, so bili sprejeti tile zaključki: 

1. Ugotovljeno je bilo, da je sprejetje zakona nujno potrebno, da bi to 
dejavnost lahko dvignili na višjo raven. Nevzdržno stanje v otroškem varstvu 
potrjuje tudi primerjava s stanji v drugih deželah. Za našo občino je pa še 
posebej boleča primerjava s stanjem pred vojno, ko je bilo v sedanji občini 
veliko več vzgojno-varstvenih ustanov. 

2. Po mnenju diskutantov razpoložljiva sredstva vsaj v prvem obdobju 
ne bodo velika in zaradi tega bi ustanovitev skupnosti — novega telesa s svojo 
administracijo predstavljala veliko finančno breme. Zato naj bi bilo ustanav- 
ljanje take skupnosti fakultativno. Nekateri so bili namreč mnenja, da bi naloge 
temeljne skupnosti otroškega varstva lahko prevzela tudi izobraževalna skup- 
nost, saj sta predšolska vzgoja in varstvo vsestransko povezana s šolo. 

3. Glede virov financiranja so bili nekateri predstavniki delovnih organi- 
zacij mnenja, da bi morali predpisati enotno, višjo stopnjo za vso Slovenijo. 
Smatramo namreč, da posamezne delovne organizacije ne bi bile pripravljene 
prostovoljno prispevati sredstva, predvsem zaradi tega, ker imajo delavce z 
različnih območij, ker pridejo do izraza različne zahteve in potrebe. Drugi 
pa so menili, da bi višja stopnja za celo Slovenijo lahko resno ogrozila neka- 
tere delovne organizacije. Večina navzočih je podprla predlog, naj bi za vso 
republiko stopnja ne bila nižja od 2%, vendar naj bi itmele skupščine občin 
možnost povečati to stopnjo glede na njihove potrebe in možnost do 3 fl/». 

4. Prevladovalo je mnenje, da so nekatere oblike varstva že uzakonjene 
in jih ne bi kazalo vključiti v ta zakon, ker bi sicer spričo majhnih sredstev 
tega sklada izgubila na pomenu osnovna oblika, t. j. varstvo predšolskih otrok 
in bi nastala zmeda v tolmačenju zakona. Zlasti naj bi v 26. členu izločili finan- 
ciranje celodnevnega varstva v šolah, izgradnjo posebnih in vzgojnih zavodov 
ter internatov za srednješolce in financiranje neposredne vzgojne dejavnosti. 

5. Otroški dodatek je po mnenju nekaterih udeležencev oblika varstva, 
ki ne doseže vedno svojega namena. Zato naj se vsa sredstva usmerijo v 
druge oblike družbenega varstva. Pri tem pa je treba upoštevati, da večina 
otrok še ne more koristiti družbenih oblik varstva, ker so te 'ustanove le v 
večjih krajih, zato naj ta oblika še nadalje ostane v sedanjih okvirih in naj 
se ukine degresija tako kot zakon predvideva. 

6. Prevladovalo je stališče, naj bi zakon, ki ima trajnejšo vrednost, ne 
vseboval določil o cenzusu in višini otroškega dodatka. Ta vprašanja naj se 
urejajo s posebnim predpisom. 

7. Predstavniki delovnih organizacij se posebej strinjajo z določilom v 
osnutku, da je treba kot pogoj za pridobitev pravice do otroškega dodatka 
upoštevati izključno dohodke iz preteklega leta. S tem bi se namreč izognili 
prevelikim stroškom, ki bi nastali z večkratnim ugotavljanjem dohodka. 

J 
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanka Tilka Kren. 



34. seja 267 

Tilka Kren: Podobno kot vse zakone, so tudi osnutek zakona o skup- 
nostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih dr'ugih oblik družbenega 
varstva otrok v SR Sloveniji narekovale potrebe širše družbe in potrebe otrok. 
Te potrebe so nam dobro poznane, ne samo staršem, poklicnim vzgojiteljem, 
profilaktičnim in družbenim delavcem iz vsakdanjega dela, ampak tudi iz pro- 
gramov, ki smo jih več let nazaj izražali v deklaraciji, priporočilih, raznih planih 
itd. Zato pozdravljamo osnutek zakona. 

V življenju so potrebe vedno večje kot možnosti, da jih zadovoljimo in to ne 
samo na tem področju kot smo videli, marveč tudi na ostalih. To je tudi 
nujno naravno gonilo naših aktivnosti. Z zakonom ne bodo zadovoljni tisti člani 
naše družbe, ki menijo, da bo že zakon lahko rešil celoten problem. Zakon 
daje samo možnost, da v njegovih mejah uredimo optimalno, ne pa idealno 
otroško varstvo, ki je potrebno. Seveda se bomo morali dela lotiti odgovorno. 
Poleg rednih virov financiranja, ali 2 % stopnje, ali večja ali manjša, to je 
stvar dogovora —■ bodo potrebni še izredni viri. Torej moramo dodati k 
zakonsko določenim možnostim še veliko subjektivnih sil, ki se ne bodo odra- 
žale le v višini izrednih dohodkov, ki jih zakon predvideva, ampak tudi v 
investicijski potrošnji v strokovno 'utemeljenih programih dela, v prioritetnem 
vrstnem redu nujnih potreb in v dobri volji nas vseh, če smem tako imenovati 
s skupnim imenovalcem vsa načela humanosti, socialnosti in socialističnih 
družbenih odnosov. 

Imam nekaj konkretnih predlogov za spremembo oziroma dopolnitev 
osnutka zakona. Zakon naj ne zapira nobene oblike otroškega varstva, tako 
kot stoji v 26. oziroma 31. členu. Naj bodo dane široke možnosti, da si lahko 
vsak kraj skladno s svojimi potrebami uredi varstvo. Otroški dodatek naj bi se 
postopno, v tej obliki kot je, zmanjševal oziroma dvigal v skladu z rastjo narod- 
nega dohodka, vendar ne v korist individualnega otroškega dodatka, ampak v 
korist širše oblike družbenega varstva otrok, ki se smatra za višjo obliko 
družbene pomoa in bolj strokovno utemeljeno iz vzgojnih, zdravstvenih in 
socialnih vidikov. Menim, da je predvideni sistem otroškega dodatka v višini 
5000 S din za otroka linearno' naprednejši kot pa sistem v sosednji republiki 
Hrvatski 5500 S din. 

Pravilno je, da so v otroškem varstVu zajeti vsi otroci, tudi otroci nezapo^ 
slenih staršev, ker niso samo last staršev — več ali manj skrbnih —, ampak 
naše skupno družbeno bogastvo. Stalen vir sredstev otroškega varstva so tudi 
drugi nosilci sredstev, zato bi naj zadnji odstavek 7. člena šel v 6. člen. Sklad 
skupnosti otroškega varstva in njegov samoupravni organ ni identičen z nalo- 
gama strokovne službe in nalogami; s katerimi se ukvarja socialno-varstveni 
organ, svet ali sekretariat. Zato upam, da ne bo prišlo do raznih nesporazumov. 

Ni sprejemljiv predlog, naj bi prejemali otroški dodatek tudi otroci v 
starosti od 15. do 18. leta, ki še niso zaposleni, —■ tak predlog je bil dan na 
posvetu v Mariboru —', ker bi s tem stimulirali nedelavnost osebe, ki je že 
sposobna za dek> oziroma za privajanje na delo in reševali problem zaposlo- 
vanja, ne pa problem varstva. 

Prav tako bi omenila dilemo glede samohranilcev. Le-ti so v zakoriu pra- 
vilno obravnavani. Menim, da ne moremo šteti za samohranilca moža, katerega 
žena ni zaposlena in živi v skupnem gospodinjstvu v družini. S tem bi namreč 
Stimulirali nedelavnost in reševali probleme, ki niso socialno-varstveni, ampak 
zaposlitveni oziroma gospodarski. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Lojze Frangež. 

Lojze Frangež: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Opozoril bi na naslednje: Kljub temu, da je osnutek zakona predviden kot 
sistemski, ki rešuje določeno področje družbene dejavnosti, menim, da so v 
zakonu premalo konkretizirani odnosi med različnimi službami, ki delujejo na 
področju otroškega varstva. Omenil bi le nekatera določila osnutka zakona, 
zlasti 7. člen, ki govori o virih financiranja otroškega varstva. Le-ti so tudi 
sredstvo, ki jih zagotavljajo skupnosti, družbenopolitične skupnosti, delovne 
organizacije in tako dalje. Temeljna izobraževalna skupnost in skupnosti social- 
nega zavarovanja tudi financirata določene oblike otroškega varstva. Ta odnos 
med omenjenimi dejavniki bi moral biti v zakonu konkretneje in jasneje 
opredeljen, da ne bi prišlo do določenih problemov pri izvajanju nalog otroškega 
varstva. Kakšni problemi nastanejo, če ti odnosi niso jasno opredeljeni, imam 
dovolj izkušenj z zakonom o izobraževalnih skupnostih, ki ni dovolj jasno 
pokazal relacijo družbeno-politična skupnost — temeljna izobraževalna skup^- 
nost. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Nikolaj Šabjau. 

Nikolaj Sabjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V zvezi z osnutkom zakona imam naslednje tri predloge, ki so že bih 

obravnavani: 
— zakon, ki bi naj veljal za daljše obdobje, naj ne bi vseboval fiksno dolo- 

čene stopnje prispevka za otroško varstvo; 
— stopnjo prispevka naj bi urejal poseben zakon; 
— višino otroškega dodatka naj bi urejal tudi poseben zakon. 
Nadalje bi predlagal, da bi morda razmišljah o uvedbi diferencirane pri- 

spevne stopnje s tem, da bi neporočeni plačevali večjo stopnjo prispevka, 
ali pa tako imenovani samski davek. Menim, da bi določeni krog zaposlenih 
ljudi s tem lahko pripomogel k financiranju otroškega varstva. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Dr. Dušan Mis želi besedo. 

Dr. Dušan Mis: Danes zjutraj, tik pred to sejo, sem dobil zapisnik 
o posvetovanju zastopnikov šol, vzgojnega varstva, družbenih organizacij, sve- 
tov za šolstvo in za zdravstvo, komisije za varstvo otrok, zdravstvenih delavcev, 
krajevnih skupnosti in drugih, ki je bilo 26. oktobra 1967 na občini Ljubljana- 
Bežigrad. 

Čeprav je ta zapisnik poslan s strani občine tudi skupščini, po redni poti, 
mi dovolite, da prečitam pripombe, ki so prišle do izraza na tem posvetovanju. 
Zapisnik bom prečital dobesedno1; splošne in konkretne pripombe k posameznim 
členom niso bile posebej diferencirane. 

V razpravi so bile dane naslednje pripombe: 
— Zakon predvideva v glavnem sredstva za razširjeno dejavnost otroškega 

varstva, to je za nove ustanove, ne predvideva pa sredstev za vzdrževanje že 
obstoječih vzgojno-varstenih ustanov. Doslej je skrbela za varstvo šolskih otrok 
občina. To naj se nadaljuje in razvija, kar pa se že doslej izvaja prek temeljne 
izobraževalne skupnosti. 
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— Zakon ne predvideva nobenih virov za šolsko varstvo. 
Prispevka ne bi smeli zahtevati od upokojencev na račun pokojnin. 
Videti je, da je zakon zajel varstvo preširoko, ker hoče le širiti ustanove 

ne pa financirati tega, kar že imamo1. Treba je krepiti mrežo vzgojno-varstve- 
nih ustanov, sočasno pa določiti vire za financiranje tega, kar obstaja. 

Fakultativna sredstva bodo težko zagotovila dotok, ker imamo izkušnje že 
pri zbiranju sredstev za strokovno šolstvo. 

Posebnega sklada v občinah ne kaže ustvarjati, ker imamo že izobraževalne 
skupnosti, ki lahko opravljajo finančne posle tudi za otroško varstvo. Ze sedaj 
namreč financirajo predšolsko in šolsko varstvo. Nov organ bi zahteval nov 
administrativen aparat, ki bi hotel imeti precej finančnih sredstev. Cemu dvoje 
teles in dvoje administracij? 

Zajeti bi bilo treba tudi kmečke otroke, ker imamo v republiki tudi 
pasivna območja, kjer je za otroško prehrano in varstvo zelo slabo ali nič 
preskrbljeno. Ta pereč problem bi morali začeti obravnavati, ne pa da se ga 
izogibamo že v zakonu — izraženo je bilo namreč mnenje, da formulacija v 
obrazložitvi, »-da za kmečke otroke prehrana in nastanitev ne predstavljata 
problema«, v naših razmerah, tudi v bližini Ljubljane, ni vzdržno. 

Slaba je formulacija, da imajo otroci po zavodih, poboljševalnih in drugih, 
oskrbo brezplačno. To oskrbo plačuje občina. Ti otroci ne dobivajo otroškega 
dodatka, jih pa starši oblačijo in oskrbujejo poleg tega, kar jim nudi zavod. 

— 7. člena zakona bi bilo treba bolj precizno formulirati, da bi bilo jasno 
povedano, zakaj naj se sredstva uporabljajo. Zakon naj bi predvidel, da so 
skladi pri temeljnih izobraževalnih skupnostih, te pa naj ločeno vodijo sredstva 
za šolo in za otroško varstvo. Sredstva naj bodo namenjena za krepitev mreže, 
pa tudi za dejavnost obstoječih ustanov, da ne bomo imeli široko mrežo in 
praznih ustanov, ker jih ne bi nihče financiral. 

Zakon ne določa, kdo naj voli organe skladov, temveč le nakazuje, kako so 
skladi sestavljeni. Organe naj predvsem volijo skupnosti otroškega varstva. 

Dodatno k temu bi imel še sam dve pripombi in sicer: ali je temeljito 
proučen postopek za veljavitev pravice do otroškega dodatka po novem zakonu, 
da ga ne bomo zavlekli in podražili z mnogimi administrativnimi deli. Ze doslej 
je bilo namreč večkrat kritizirano, da je služba otroškega dodatka pri socialnem 
zavarovanju, ki je sicer kadrovsko in strokovno ustrezna, relativno predraga 
glede na sredstva, s katerimi upravlja. To pa zato, ker je postopek zelo kom- 
pliciran. 

Drug problem, na katerega bi rad opozoril, je v zvezi z razprav©, ki je bila 
v republiškem zboru in na skupni seji, da je namreč 2 °/o stopnja sprejemljiva 
s pogojem, da se zvezni limit sprosti. Kolikor pa bi morali razliko 0,2°/» od 
1,8% na 2®/o iskati znotraj dosedanjega zveznega limita 19 °/o ob jasni orienta- 
ciji, da je treba v pokojninsko-invalidskem zavarovanju sanirati situacijo, lahko 
že danes izjavim, da se z zmanjševanjem stopnje za zdravstveno zavarovanje 
ne bom mogel strinjati. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Naš sekretariat, kot predlagatelj predloga zakona, 
bo vse pripombe k osnutku zakona pregledal, jih analiziral in potem odločil, 
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katere bo upošteval v predlogu zakona. V obrazložitvi bo tudi povedal, katerih 
pripomb ni upošteval in zakaj jih ni. 

V zvezi z današnjo razpravo, moram opozoriti na dve vprašanji, o katerih 
imamo precej čvrsto izoblikovano stališče. Menim, da je prav, da vam jih 
povem. 

Menim, da je nevzdržna teza, naj bi iz kompleksa otroškega varstva ozi- 
roma družbene skrbi za otroka izločili otroke starejše cd 7 let in da naj bi.se 
varstvo osredotočilo samo na predšolskega otroka. 

Prvič po vojni z zakonom urejamo način financiranja otroškega varstva. 
Mnenja sem, da je povsem jasno v naši dosedanji terminologiji, zakonodajni in 
tudi družbeni praksi, da ko govorimo o družbenem varstvu otrok, mislimo 
na otroke najmanj do 15. leta starosti. Pri urejanju otroškega varstva tudi ne 
gre samo za vprašanje vzgoje otrok, temveč je še vedno aktualno tudi socialno 
varstvo, ki ga bo treba intenzivno urejati. Glede socialnega varstva ni nobene 
razlike med šolskim in predšolskim otrokom in zato ni sprejemljiv predlog, 
da bi se iz tega vira in iz teh možnosti urejale samo tiste naloge in tista vpra- 
šanja, ki zadevajo predšolskega otroka. Predlagatelju je ta stvar popolnoma 
jasna. Ko govorimo torej o urejanju pogojev za normalen razvoj otroka, mo- 
rajo ti pogoji veljati za otroke najmanj do 15. leta starosti. 

S sprejetjem tega zakona in z uvajanjem rednega prispevka za otroško 
varstvo se ne ukinjajo dolžnosti vseh tistih dejavnikov, ki so že doslej sofi- 
nancirali naloge družbene skrbi za otroka. Vi veste, da smo nekatere naloge 
doslej zelo Uspešno izvajali kot na primer zdravstveno varstvo in izobraževanje 
otrok in da so te naloge financirane prek samostojnih virov oziroma sistemov 
financiranja in da sistem, ki ga sedaj uvajamo, nima v nobenem primeru 
namen, da zimanjša delež in udeležbo' teh virov, nasprotno, z njim želimo 
okrepiti možnosti za večio družbeno intervencijo, zlasti v tisti smeri, v kateri 
se ti viri doslej niso mogli ali niso hoteli dovolj angažirati. In tukaj gre, kot 
sem dejala, predvsem za večii poudarek socialno-varstvenega aspekta družbene 
skrbi za otroke. Gre v resnici le za to, da s temi sredstvi samo dopolnjujemo 
druge vire, razširjamo naložbe in sofinanciranje osnovne dejavnosti. Torej, ko 
govorimo o osnovni dejavnosti, gre v resnici samo za sofinanciranje k tistemu, 
kar že prispevajo drugi financerji in starši s svojimi prispevki za določene 
oblike. Menim, da moramo biti na jasnem glede teh vprašanj, saj namreč ne- 
katere razprave kažejo, da nismo razumeli tega izhodišča in se misli, da bomo 
s tem ukinili že obstoječe vire, s čimer bi seveda zožili možnosti financiranja 
za to področje. Iz tega prispevka bomo imeli namreč zelo verjetno v naslednjem 
letu precej manj sredstev, kot smo jih doslej vsako leto dajali za potrebe 
Uspešnega razvoja mladega rodu. 

Vprašanje v tej zvezi je tudi, če je potrebno formirati za upravljanje s 
temi sredstvi in za aktiviranje vseh družbenih dejavnikov na tem področju 
samostojen samoupravni organ, ali pa to funkcijo priključiti neki že obstoječi 
samoupravni skupnosti. 

Kot predlagatelji zakona se bomo vsekakor zavzemali za to, da se ustano- 
vijo samostojni samoupravni organi. Menimo, da je treba glede tega temeljnim 
družbeno-pciitičnim skupnostim prepustiti fakultativno možnost, da se o tem 
odločijo. Za republiko pa vsekakor smatramo, da bi bila umestna ustanovitev 
republiške skupnosti otroškega varstva. Zagovarjamo namreč stališče, da ni 
osnovna in edina naloga tega družbenega organa samo delitev sredstev iz 
rednega prispevka. Njegova funkcija je veliko> širša in pomembnejša. Gre torej 
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za široko družben«' funkcijo, ki se naj izraža v tem, da analizira potrebe otro- 
škega varstva in, da na teh osnovah snuje najboljše programe razvoja otro- 
škega varstva, da določa prioritetne naloge, ki se pojavljajo na tem področju, 
da usmerja njihovo izvajanje, dalje, da sprejema ustrezna merila za financi- 
ranje, da koordinira in spodbuja delovanje vseh činiteljev in financerjev 
otroškega varstva in da končno skrbi tudi za racionalno' naložbo sredstev. 
Funkcija tega samo-upravnega organa je torej, da resnično vzbudi širok druž- 
beni interes in odgovornost za otroško varstvo, ki ga v preteklosti ni bilo, in 
da z ustreznimi strokovnimi pripravami in z izoblikovanjem predlogov omo- 
goči to široko družbeno aktivnost tudi v vsakodnevnem življenju. 

Funkcija te institucije je, da nastopa nasproti visem samoupravnim skup- 
nostim, drUžbeno-političnim skupnostim, delovnim in družbenim organizacijam, 
kot pobudnik, ki jih opozarja na odgovornost in terja njihovo sodelovanje pri 
razreševanju tistih vprašanj, ki zadevajo normalen razvoj otroka. Torej, gre 
v bistvu za družbeni organ, ki naj bi imel pomembno družbeno funkcijo. Zdi 
pa se mi, da gre za nerazumevanje te funkcije, če mislimo, da bi to lahko 
dosegli z njenim prenosom na izobraževalne skupnosti. Izobraževalne skupno- 
sti so komaj ustanovljene in imajo že kopico zelo pomembnih nalog, ki jih 
polno okupirajo. Zato ni moč pričakovati, da bi se lahko izobraževalne skup- 
nosti v večji meri posvetile še tem specialnim nalogam in problematiki otro- 
škega varstva in da bi lahko dovolj hitro dajale pobude za povečanje sredstev 
iz tega prispevka. Toda le na tej predpostavki lahko zagotovimo izvršitev vseh 
tistih predlogov, ki smo jih zapisali v srednjeročnem planu. Zaradi tega se mi 
zdi, da je treba na vso stvar gledati realistično in da Se v tistih predlogih, ki 
se zavzemajo za vključitev teh nalog, v izobraževalne skupnosti, v bistvu skriva 
nekoliko družbene inercije češ, nekdo naj te naloge prevzame in naj se potem 
briga za njihovo izpopolnjevanje. S takim gledanjem se stanje na tem pod- 
ročju bistveno ne bo izboljšalo. O vseh teh stvarih je treba razmisliti tedaj, 
ko bc'mo odločali o zakonu. Kot predlagatelji smo se o teh dveh vprašanjih že 
povsem trdno odločili. Upam, da bo zbor po končni razpravi o zakonu sprejel 
naša stališča. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Zora Tomič, 
član izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Želim odgovoriti na vprašanje in predlog rešitve, ki se 
pogosto javlja v razipravi o osnutku zakona o otroškem varstvu in ki je takrat, 
ko iščemo nove dodatne obvezne vire za financiranje tega varstva, za nas zelo 
privlačen in zanimiv, nad katerim se navdušujemo in skratka vidimo v njem 
rešitev naših finančnih problemov in tudi drugih problemov v zvezi z delitvijo 
odgovornosti za reprodukcijo prebivalstva med družino in družbo. Gre za tako 
imenovani samski davek. Dovolite mi, da o njem povem povsem svoje osebno 
mnenje. 

Menim, da smo jasno zapisali v ustavi, da naš človek oblikuje svoj osebni 
in družbeni položaj kot posameznik, na podlagi svojega dela v družbeni pro- 
izvodnji in da je enakopraven ne glede na spol, stan, vero in še marsikaj dru- 
gega. Zato je potrebno imeti to ustavno določilo pred očmi takrat, ko razprav- 
ljamo o uvedbi samskega davka. Minili so časi, ko se je položaj človeka v družbi 
oblikoval po pripadnosti neki družini. Danes je drugače, ko pravzaprav vsak 
član naše družbe, v skladu s svojim znanjem in sposobnostmi, s svojim delom 
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prispeva v vse družbene sklade, torej tudi v tiste, pri katerih ne participira 
niti on sam, niti njegovi potomci. S tega vidika moratmo gledati tudi na uved- 
bo davka za samce. Z vprašanjem samskega davka pa je povezano nadaljnje 
vprašanje, kako v okviru davčnega sistema obravnavati družino z otroki, o 
čemer bomo morali razpravljati predvsem takrat, ko bomo govorili o naši 
davčni politiki. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanka Marija Rudolf. 

Marija Rudolf: Z nekaj besedami želim prenesti stališča iz naše ob- 
čine. Se prej pa prosim za pojasnilo o tem, ali je še možno doseči stopnjo pri- 
spevka za otroško varstvo od osebnega dohodka v višini 2 %> glede na prej 
sprejeti sklep, da ne bi gospodarstva na novo obremenjevali, ki pa je sedaj 
obvezna 1,8% stopnja, medtem ko je 0,2% dodatni prispevek. Osnutek zakona 
ponovno iskreno pozdravljam, povedala bi pa še tole: 

Predlagam popravo osnutka v tem, da se določi odstotek tistega dela pri- 
spevka za otroško varstvo, ki je namenjen za neposredno otroško varstvo. S 
tem bi zagotovili bolj stabilen vir financiranja tega dela varstva, enako pa bi 
morali konkretneje določiti vire formiranja dohodkov iz 7. člena osnutka. Na- 
dalje izražam zaskrbljenost glede financiranja v naslednjih obdobjih zgrajenih 
oziroma ustanovljenih zavodov za otroško varstvo, in še, da bi bito nujno raz- 
misliti o prenosu odločanja o otroškem dodatku na delovne organizacije, s 
čimer bi zagotovili bolj poceni in racionalnejšo administracijo za ugotavljanje 
pravice do otroškega dodatka. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Bi tovarišica 
Gasparijeva lahko odgovorila na vprašanje o višini stopnje prispevka za otro- 
ško varstvo. 

Majda Gaspari: V obrazložitvi zakona ni finančnih izračunov zaradi 
tega, ker bi se lahko gibali le v mejah predvidevani. Vse prognoze so še neza- 
nesljive in nas ne bi jasno informirale. Šele potem, ko bomo z republiškim 
zavodom za plan in republiškim sekretariatom za finance definitivno ugoto- 
vili letošnje gibanje osebnih dohodkov in realno ocenili možnost gibanja oseb- 
nih dohodkov v prihodnjem letu, bomo v stanju dati v obrazložitvi k zakonu 
stvaren izračun sredstev pri stopnji 1,8% oziroma pri stopnji 2%. Zadnji 
računi, ki smo jih napravili, kažejo, da je prihodnje leto že pri stopnji 1,8 % 
mogoče zbrati precej več, kot letos, celo več kot je bilo predvideno v informa- 
ciji iz meseca septembra za stopnjo 2 %. Znano je, da je gibanje osebnih do- 
hodkov v letošnjem letu precej poraslo in če upoštevamo še dohodke, kakršne 
predvidevamo za prihodnje leto, lahko računamo, da bi od delavcev prihodnje 
leto zbrali že pri stopnji 1,8% 17 milijard 700 milijonov, pri stopnji 2% pa 
19 milijard 500 milijonov. Za otroški dodatek bi rabili pri sistemu kot ga pred- 
videva osnutek zakona okrog 14 milijard 700 milijonov, morda nekaj manj ali 
pa nekaj več. To se pravi, da bi že pri stopnji 1,8 '°/o ostalo za otroško varstvo 
na razpolago samo iz rednega vira nad 3 milijarde dinarjev. To se pravi 
že skoraj 20 % celotne mase, medtem ko smo se mi zavzemali za to, da bi 
dosegli vsaj 10%. Če pa omenjenemu prispevku dodamo še druge vire, kot 
prispevek, ki ga bodo plačevale občine na račun kmetijskih proizvajalcev in 
druge skupine prebivalstva, potem predvidevamo, da bodo zbrana sredstva še 
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večja. Kot predlagatelji se zavzemamo za stopnjo 2%'. Menimo, da je ne glede 
na razno stanje v skladih zdravstvenega in socialnega zavarovanja to mogoče, 
saj je dejansko letos gospodarstvo že obremenjeno s tako stopnjo, s tem, ko 
imamo redni in dopolnilni prispevek. O tem pa se bo odločilo šele tik pred 
sprejemom zakona, ko bodo znane vse bilance. Razmisliti je treba o tem, ali 
je potrebno, da se o celotni stopnji prispevka za otroško varstvo iz osebnega 
dohodka odloča v republiki, ali pa naj se v republiki določi samo tisti del, 
ki bo namenjen za izplačilo otroškega dodatka. Slednje bi bilo morda umestno 
glede na sedanjo koncepcijo, po kateri bi se vsa sredstva za otroško varstvo 
zbirala v temeljnih skupnostih, oziroma da bi se takrat, ko se bo predpisala 
celotna stopnja prispevka za otroško varstvo v republiki že tudi odločilo, 
koliko se avtomatsko steka v temeljne skupnosti, koliko pa v sklad otroškega 
dodatka. Bili smo mnenja, da bi morali v osnutku zakona predvideti, da se 
vsa sredstva za otroško varstvo zbirajo v temeljnih skupnostih in da se po 
potrebi združujejo v republiški skupnosti otroškega varstva, vendar samo na 
podlagi konkretnega programa, ki bi vseboval jasno precizirane naloge in po- 
trebne izračune, ki bi bil v skupščini republiške skupnosti obravnavan in 
sprejet. Prizadevali si bomo do roka za pripravo predloga zakona omenjena 
vprašanja do konca razjasniti, čeprav bo o višini stopnje republiška skupščina 
lahko zavzela svoje stališče šele tik pred sprejetjem zakona. Zato bo najbrž 
potrebno predložiti skupščini skupaj z zakonom o otroškem varstvu še vzpo- 
reden akt skupščine, s katerim bi določili prispevno stopnjo za leto 1968. 

V razpravi je bilo danih tudi sicer veliko predlogov glede določenih kon- 
kretnih vprašanj iz zakona, kot je valorizacija cenzusa in višine otroškega 
dodatka in še nekaterih drugih vprašanj, ki bi jih morali urejati vsako leto. 
Tudi ta vprašanja bi morali urediti v omenjenem osebnem dokumentu skup- 
ščine. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Ce ne, zaklju- 
čujem razpravo. 

Menim, da je današnja razprava osvetlila nekatera vprašanja, ki so pred- 
lagana v samem osnutku, na drugi strani pa nakazala stališča in pripombe, ki 
bodo lahko skupno s stališči odbora služile predlagatelju pri končni izdelavi 
predloga zakona. 

S tem je dnevni red izčrpan in zaključujem 34. sejo> socialno-zdravstvenega 
zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 16.05.) 
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43. seja 

(18. julij 1967) 

Predsedovala: Vera Kolari č, 
predsednik organizacij sko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.45. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
43. sejo organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

iSvojo odsotnost so opravičili poslanci: Jože Kert, Stane Dolanc, Ivan Vin- 
kler, inž. Ludvik Mali, Ivan Lekše in Brane Vipotnik. Ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 42. seje zbora, 
2. poslanska vprašanja in 
3. obravnava likvidacije poslovnega združenja energo-kemičnega kombi- 

nata Velenje in sklepanje o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih in 
pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo EKK 
Velenje. 

Prosim, ali ima kdo še kakšen drug dopolnilni ali spreminjevalni predlog 
k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ker dodatnega predloga ni, menim, da 
se s predlaganim dnevnim redom strinjate. 

S tem pr eha j amo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
zapisnika 42. seje zbora. 

Zeli kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve k zapisniku? (Nihče.) 
Ce ni nobenih dopolnitev, ugotavljam, da je zapisnik 42. seje zbora sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Pismeno doslej ni nihče prijavil poslanskega vprašanja za to sejo. Zeli 
morda kdo izmed poslancev postaviti ustno vprašanje? (Ne.) Izgleda, da ni 
nobenega vprašanja, zato zaključujem to točko dnevnega reda. 

Zadnja točka dnevnega reda je obraviiava likvidacije poslovnega združe- 
nja EKK Velenje in sklepanje v potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih 
in pravnih razmerjih v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo 
EKK Velenje. 
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Ker bosta isto vprašanje obravnavala tudi republiški in gospodarski zbor, 
predlagam našemu zboru, da v smislu 159. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije in 37. člena začasnega poslovnika organizacijsko-političnega zbora 
obravnavamo to točko dnevnega reda skupno z republiškim in gospodarskim 
zborom. Vprašam vse navzoče poslance, ali se s tem predlogcttn strinjate? (Po- 
slanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je zbor sklenil, da obravnavamo to točko dnevnega reda 
na skupni seji z republiškim in gospodarskim zborom. V zvezi s tem mi dovo- 
lite, da vam pojasnim, da bo naš zbor skupaj z republiškim zborom sklepal 
le o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi 
z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje, medtem ko bosta 
republiški in gospodarski zbor razpravljala še o dopolnitvi resolucije o izva- 
janju gospodarske politike v letu 1967 in O' predlogu zakona o uporabi sredstev, 
naloženih pri splošni gospodarski banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih 
sredstvih za skupne rezerve gospodarskih organizacij. Poslancem našega zbora 
pa smo poslali celotno gradivo zaradi tega, da bodo lahko na podlagi kompleks- 
nega poznavanja te problematike razpravljali o njej na današnji seji. • 

Vse poslance prosim, da odidejo v veliko dvorano, kjer se bo ob 10.15 
začela skupna seja. 

(Seja organizacij sko-političnega zbora je bila zaključena ob 9.55.) 

18* 
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44. seja 

(13. novembra 1967) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacij sko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Vera' Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
44. sejo organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Ivan Krajnčič, Ivan Vinkler in 
Avguštin Erjavec. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 43. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o urejanju delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih 

samoupravnih aktih na območju Socialistične republike Slovenije; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o pri- 

spevkih in davkih občanov; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o poravnalnih svetih; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o delu in 

pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 

financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o razširitvi začasnega odbora 

za komunalni sistem. 
Ima morda kdo kakšen drug, bodisi dopolnilni ah spreminjevalni predlog 

k dnevnemu redu. (Ne javi se nihče.) Če ni drugega predloga menim, da se 
s predlaganim dnevnim redom strinjate. 

Poslance prosim, da se kot po navadi prijavijo k razpravi z listki, ki jih 
imate na klopi. Seveda pa se k razpravi lahko prijavite tudi brez prijavnice. 

S tem preha j amo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
zapisnika 43. seje zbora. 

Zeli kdo predlagati kakšne pripombe ali dopolnitve k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Ker ni predlaganih nikakršnih sprememb ah dopolnitev, ugotavljam, 
da je zapisnik 43. seje zbora sprejet. 



44. seja 277 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska 
vprašanja. 

Poslanec Janez Hočevar je zastavil izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije poslansko vprašanje v zvezi s poenostavitvami poslovanja krajevnih skup- 
nosti. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da na vprašanje odgovori. 

Dr. Ernest Petr i č : Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke, to- 
variši poslanci! Izvršni svet je vprašanje poslanca Janeza Hočevarja dobil 
7. t. m. Vprašanje je o problematiki, ki je izredno obsežna. Nanaša se 
na vrsto vprašanj, ki zadevajo delo raznih republiških organov, ne samo 
enega. Poslanec izhaja pri svojem vprašanju s stališč, ki jih je organizacij sko- 
politični zbor sprejel na seji 26. decembra preteklega leta, ko je obravnaval 
problematiko krajevnih skupnosti. Tu pa gre tudi za vprašanja, ki zadevajo 
zvezno pristojnost. 

Spričo tako široke problematike izvršni svet v kratkem roku ni mogel 
pripraviti odgovora na poslančevo vprašanje. Zato v imenu izvršnega sveta 
prosim organizacijsko-politični zbor, da odgovor na poslansko vprašanje Ja-r 
neza Hočevarja preloži na prihodnjo sejo. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Slišali ste predlog predstav- 
nika izvršnega sveta, da bi na vprašanje poslanca tovariša Janeza Hočevarja 
odgovoril na prihodnji seji. Po' določilu 104. člena našega začasnega poslovnika, 
mora v tem odločiti zbor. Zato prosim, da v tem glasujemo. Prosim, kdor je za 
predlog predstavnika izvršnega sveta, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. , 

Ali želi kdo od poslancev postaviti še kakšno ustno vprašanje? Prosim 
tovariš Jančič. 

Florjan Jančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! S 1. januarjem prihodnjega leta preide na občinska sodišča pretežni del 
predhodnega kazenskega postopka, to je preiskava. Znano je, da se sodišča 
pripravljajci na povečan obseg dela, pa me zanima ali bodo kljub prenosu 
vrste novih opravil, ki presegajo okvir občinskega območja na občinska sodišča, 
morale biti občinske skupščine tiste, ki bedo' ta dodatna opravila financirale. 
V okvir novih pristojnosti in delovanja občinskih sodišč je šteti zlasti obvezno 
zagovornišitvo, večje število* sodnih tolmačev, novi sodni senati, prenos stro- 
škov pripora in zapora na sodišča, dežurstvo sodnikov itd. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim predstavnika izvršnega sveta, ali 
lahko na vprašanje, ki ga je tovariš poslanec postavil, takoj odgovori. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsednica, kolikor sem razumel, 
zadeva vprašanje tovariša poslanca prenos pristojnosti na nižja sodišča in stro- 
ške, ki bodo v zvezi s tem nastali. Na vprašanje takoj ne morem odgovoriti 
in prosim poslanca, da pove, če se strinja s pismenim odgovorom na prihodnji 
seji zbora. 

... • 
Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Tovariš poslanec, ali se striT 

njate s predlogom, ki ga je dal predstavnik izvršnega sveta, da dobite pismeni 
odgovor na vaše vprašanje? 



Ž78 Organizacij sko-politični zbor 

Florjan Jančič : Strinjam se, vendar želim ustmeni odgovor, ker je 
vprašanje pereče in bo odgovor zanimal tudi javnost. 

Predsednik Vera Kolarič: Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne.) 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 3. točko dnev- 
nega reda, to je na razpravo o urejanju delovnih razmerij v statutih in 
drugih splošnih samoupravnih aktih na območju SR Slovenije. 

Za to obravnavo ste prejeli informacijo o urejanju delovnih razmerij v 
statutih in drugih splošnih samoupravnih aktih na območju SR Slovenije, ki 
jo je pripravil inštitut za javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakul- 
teti v Ljubljani, nadalje analizo o statutih in drugih splošnih aktih delovnih 
organizacij v zvezi z delovnimi spori, ki jo je posredovalo vrhovno sodišče SR 
Slovenije in stališča predsedstva republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
o notranji zakonodaji v delovnih organizacijah. O vseh gradivih je razpravljal 
tudi naš začasni odbor za samoupravljanje v delovnih organizacijah, katerega 
poročilo ste prav tako z gradivom prejeli. 

K tej točki dnevnega reda smo vabili predstavnike inštituta za javno 
upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani, republiškega 
sekretariata za delo, vrhovnega so-dišča SR Slovenije, republiškega sveta Zveze 
sindikatov in gospodarske zbornice SRS. Kot predstavnik Izvršnega sveta so>- 
deluje na današnji seji tovariš Boian Lubej, član izvršnega sveta. 

Vse prav lepo pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 
Prosim predsednika začasnega odbora za samoupravljanje v delovnih orga- 

nizacijah Dušana Barbiča, da še ustno obrazloži namen današnje razprave in 
dosedanje delo tega odbora. 

Dušan Barbič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Naš zbor je o vprašanjih s področja delovnih razmerij doslej že dvakrat raz- 
pravljal, vendar sta bili obe dosedanji obravnavi, to je februarja in decembra 
preteklega leta, usmerjeni predvsem v pripravo statutov in dr'ugih splošnih 
aktov delovnih organizacij ter njihova uskladitev s temeljnim zakonom o delov- 
nih razmerjih. Današnja razprava pa ima namen, da pokaže po eni strani, v 
kolikšni meri so načela temeljnega zakona o delovnih razmerjih v praksi ures- 
ničena in realizirana v statutih in drugih splošnih aktih delovnih organizacij, 
po drugi strani pa predstavlja samoupravno urejanje delovnih razmerij v de- 
lovnih organizacijah samih, proces, ki ga je treba, spričo pomembnosti za 
nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov, stalno proučevati in kritično ocenjevati, 
znanstveno raziskovati in spremljati s poglobljenim, občutkom za nenehni 
razvoj socialističnih družbenih odnosov. Urejanje delovnih razmerij v smislu 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih pomeni nadaljnji razvoj in afirmacijo 
samoupravljanja in samoupravnih norm, ki jih postavljajo delovne skupnosti 
same. Zaradi tega statuti in drugi splošni akti ne morejo biti več izvršilni pred- 
pisi k zakonu, temveč so avtohtone originarne norme. Ce so te norme vsebinsko 
pomanjkljive, nedo gnane, deklarativne in površne, ustvarjajo tako vse pogoje za 
samovoljo in za nezakonitosti, kar povzroča slabo delovno vzdušje v delovnih 
skupnostih in kar ima za posledico delovne spore pred sodišči. Razumljivo je, 
da ima vse to negativen vpliv na delovno storilnost in delovni uspeh. 

Temeljno izhodišče zakona ie ustavna določba o družbenem značaju delov- 
nih razmerij. V skladu s to ustavno določbo zagotavlja zakon družbeni status 
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delavca v urejanju delovnih razmerij. Zato je tudi najpomembnejša značilnost 
zakona uveljavitev načela, ida je urejanje medsebojnih delovnih razmerij samo- 
upravna pravica in dolžnost članov delovnih skupnosti. Ta razmerja pa ne 
morejo in ne smejo biti predmet izključnega državnega urejanja v tem smislu, 
da bi jih urejal zakon v vseh podrobnostih. Temeljni zakon o delovnih razmer- 
jih ni niti po svoji zasnovi, niti po vsebini namenjen neposredni, praktični rabi, 
saj z načelnimi in okvirnimi določbami predvsem razčlenjuje poglavitne ele- 
mente statusa delovnega človeka kot člana delovne skupnosti, opredeljuje bi- 
stvene značilnosti posameznih pravic in dolžnosti, ter tako* usmerja delovne 
skupnosti pri njihovem samostojnem in samoupravnem urejanju medsebojnih 
delovnih razmerij. Podrobna in konkretna ureditev pravic in dolžnosti ter vseh 
drugih vprašanj s področja dela in medsebojnih delovnih razmerij pa je v 
pristojnosti samih delovnih skupnosti in njihovih organov upravljanja, ki ta 
razmerja urejajo s statusom in drugimi splošnimi samoupravnimi akti. 

Ta znana dejstva posebej poudarjam zaradi tega, ker danes čestokrat 
slišimo mnenje, češ da temeljni zakon o delovnih razmerjih ni dosegel svojega 
namena, da ovira modernizacijo proizvodnega procesa, skratka, da je cokla 
načelom, ki jih je postavila gospodarska reforma, zaradi česar bi ga bilo treba 
spremeniti in dopolniti v tem smislu, da bi posamezna vprašanja konkretneje 
urejal ali z drugimi besedami povedano, da bi bilo mogoče posamezna določila 
uporabiti neposredno in mimo statutov in drugih samoupravnih aktov delovnih 
organizacij. 

Tovarišice in tovariši! Temeljni zakon o delovnih razmerjih, takšen kakršen 
je sedaj v veljavi, prav gotovo ni najboljši, kajti v nekaterih določbah ni dovolj 
jasen, marsikje je tudi pomanjkljiv z gledišča pravne tehnike, vprašanje pa je 
ali je res toliko pomanjkljiv in tako nejasen, da njegova uporaba enostavno 
ni združljiva z zahtevami sodobnega proizvodnega procesa in organizacije dela. 
Namen današnje obravnave je tudi odgovoriti na to vprašanje. 

Pred seboj imalmo analizo zveze sindikatov Slovenije, inštituta za javno 
"upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti in vrhovnega sodišča SRS, ki 
nam kažejo nekatere značilnosti v zvezi z urejanjem delovnih razmerij v sploš- 
nih aktih delovnih organizacij. Predvsem naj opozorim na ugotovitev, da imamo 
še vedno precejšnje število neuporabnih splošnih aktov delovnih organizacij, 
neuporabnih namreč za določeno delovno organizacijo, kateri so nalmenjeni, ker 
ne vsebujejo tistih izvirnih samoupravnih rešitev, ki so specifične prav za dolo- 
čeno delovno organizacijo in ki bi bile obenem usmerjene v bolj pospešen 
razvoj celotne družbe. 

Se vedno imamo precejšnje število delovnih organizacij, ki še niso spre- 
jele svojih samoupravnih aktov. Posebno je to pereče za manjše delovne orga- 
nizacije, ki često nimajo razčiščenih nekaterih osnovnih vprašanj s področja 
urejanja delovnih razmerij, in ki zaradi pomanjkanja potrebnih strokovnjakov 
najraje iščejo formalno rešitev v tem, da sprejmejo samoupravne akte, pri- 
rejene po tako imenovanih vzorčnih statutih, ki pa seveda ne morejo zajeti 
in opredeliti osnovne pogoje dela in specifičnosti proizvodnega procesa po- 
samezne delovne organizacije. Razumljivo je, da tak statut ali drug samoupravni 
akt zataji prav tam, kjer bi bil najbolj potreben, pri reševanju konkretnih, 
za to delovno organizacijo specifičnih vprašanj. 

Ob tem se vedno znova postavlja vprašanje odgovornosti za dajanje po- 
moči delovnim organizacijam, da bi lahko v polni meri razvile samoupravno 
normativno iniciativo. Občinske skupščine so ob uveljavitvi temeljnega zakona 



280 Organizacijsko-politični zbor 

o delovnih razmerjih ustanovile posebne občinske komisije za statute, ki so 
odločilno vplivale in še vplivajo na potek izdelave in sprejemanja statutov. 
Manj pa je takega spremljanja pozneje, ko je statut sprejet, čeprav iz ustavnih 
in zakonskih določil nesporno izhaja, da imajo občinske skupščine stalno in 
odgovorno nalogo, da spremljajo' urejanje notranjih odnosov v delovnih orga- 
nizacijah s splošnimi akti, da presojajo ustavnost in zakonitost aktov in da 
v okviru nadzorovanja nad zakonitostjo dela delovnih organizacij tudi sprem- 
ljajo, kako delovne skupnosti v praksi uporabljajo splošne akte. 

Prav tako pomembna vloga na tem področju gre tudi inšpekcijskim orga- 
nom, ki morajo v svoje delo vključiti tudi splošne akte delovnih organizacij. 

Ce omenim še znanstvene in strokovne institucije, ki se ukvarjajo s temi 
vprašanji, pa sodišča, kot aktivne dejavnike pri usmerjanju in ustvarjanju 
samoupravnega normativnega sistema, sem poskušal nakazati nekaj najpo- 
membnejših vprašanj, ki so prišla do izraza pri dosedanjem delu našega od- 
bora, in glede katerih bomo na podlagi predloženega gradiva in razprave, ki 
bo sledila, mogli zavzeti ustrezna stališča. 

Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo. Zeli morda besedo 
predstavnik izvršnega sveta. (Ne.) Hvala. 

Besedo ima Rado Miklič, pomočnik republiškega sekretarja za delo. Prosim 
tovariš Miklič. 

Rado Miklič: Tovariši ca predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Delovna razmerja spadajo med tista družbena razmerja, katerih urejenost 
prizadeva neposredno vsakega delavca, saj posega v njegov položaj, ga obli- 
kuje in tako vpliva neposredno na delavčev odnos do dela, do delovne orga- 
nizacije, na njegovo osebno zainteresiranost za uspešnost njegovega poslovanja, 
za uresničevanje njenih ekonomskih ciljev in smotrov. 

Ureditev delovnih razmerij ima zaradi tega velik pomen tudi za delovne 
organizacije, saj je ta ureditev pomembna za delovno vzdušje v njej, ki je 
eden od faktorjev produktivnosti dela. Ni namreč dobro organiziranega in 
uspešno delujočega združenega dela brez dobro urejenih odnosov, ki nastajajo 
med delavci, ki so vključeni v to združeno delo. Urejanje teh razmerij bi 
lahko zato označili tudi za ustvarjanje pogojev, da se delovne organizacije 
razvijajo in uveljavljajo kot ekonomsko sposobni in učinkoviti samoupravni 
organizmi. 

Razumljivo je tedaj, da je temeljni zakon O' delovnih razmerjih deležen 
velikega zanimanja in vsestranske pozornosti. Značilno pri tem pa je tudi, da 
je malokateri zakon deležen tako različnih ocen kot jih je deležen prav ta 
zakon. Med ocenami je slišati celo trditve, da zakon tak kakršen je neposredno 
ovira izvajanje reforme, da ni primeren za gospodarjenje v novih zahtevnejših 
pogojih; trdijo, da slabi interes delavcev za poslovno uspešnost, da hromi pri- 
zadevanja strokovnjakov za sodobno, moderno organizacijo dela, za racionalen 
in ekonomičen potek delovnega procesa. 

Ni se mogoče spuščati v razpravljanje, od kod prihajajo take ocene. 
Omenjam pa jih predvsem zato, ker kažejo, kako velik pomen ima današnja 
razprava o urejanju delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih organizacij. 

Če namreč skušamo razbrati, kje so vzroki za takšne ocene in trditve, po- 
tem lahko večkrat slišimo zanimivo trditev, da zakonu samemu sicer ni (mogoče 
odrekati naprednosti, toda zlasti s svojim poglavitnim izhodiščem in z ure- 
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ditvijo nekaterih pristojnosti idealizira razvitost samoupravnosti ter stopnjo 
zrelosti in sposobnosti delovnih skupnosti. Največje težave pri uporabi zakona 
so namreč ravno v realizaciji njegovega temeljnega izhodišča, da je urejanje 
medsebojnih delovnih razmerij načeloma predmet samoupravne normativne 
dejavnosti. V dokaz, da za realizacijo tega načela še ni pogojev, pa navajajo 
prav nerazvitost, vsebinsko pomanjkljivost, deklarativnost, majhno uporabnost 
mnogih splošnih aktov, ki tudi nimajo ugleda med delavci. Vse to se potem 
odraža v urejenosti, oziroma v neurejenosti notranjih razmerij, kar se seveda 
čuti tudi v samem poslovanju. Zato nekateri sklepajo, da naj bi zaradi posledic, 
ki jih povzročajo razmere na področju samoupravnega urejanja v delovnih 
razmerjih, zakon spet v celoti in podrobno urejal delovna razmerja, delovnim 
organizacijam pa naj se prizna samo možnost, da po prosti presoji in lastni 
uvidevnosti uredijo nekatera vprašanja po svojih potrebah. S tem pa bi hkrati 
odpadli vzroki za poplavo pravilnikov, ki zahtevajo mnogo odvečnega dela 
in stroškov. Takšna stališča se torej ne ukvarjajo z vzroki nerazvitosti samo- 
upravnega -urejanja, temveč preprosto izhajajo iz aprioristične sodbe, da za 
tolikšno stopnjo samoupravnosti še nismo zreli. 

Res, ni mogoče prezreti težavnih razmer, kakršne razkrivajo raziskave, ki 
sta jih opravila inštitut za javno upravo in delovna razmerja ter republiški 
svet zveze sindikatov za Slovenijo. Te razmere tudi potrjujejo, da je res pri 
izvajanju zakona poglavitni problem urejanje delovnih razmerij s splošnimi 
akti. Toda očitno se ob tem zastavlja kot temeljno vprašanje, ali odstopi od 
tega načela, ki mu ne gre odrekati velikega pomena za razvoj socialističnih 
družbenih odnosov ter dati koncesijo preslabi razvitosti samoupravnega ure- 
janja delovnih razmerij in ničesar storiti za njegov napredek, ali pa proučiti, 
kje so vzroki za sedanje stanje, kaj napredek na tem področju ovira in kako 
pospešiti napredek samoupravnega prava. 

Moratm poudariti, da nimam prav nobenega namena temeljni zakon o 
delovnih razmerjih a priori zagovarjati in mu pripisovati same odlike. Na- 
sprotno, sedim, da je izdelava zakona v marsičem pomanjkljiva, da so mnoge 
formulacije premalo precizne, da je v ureditvi nekaterih delovno-pravnih 
institutov premalo dognan, kar vse povzroča odvečne težave. Zastavlja se celo 
vprašanje, ali je zakon primerno' dosleden v realizaciji svojih temeljnih iz- 
hodišč. V tem pogledu se čuti njegova enostranost, ko ne upošteva, da nimamo 
samo velikih, dobro organiziranih delovnih organizacij, ampak tudi mnogo 
majhnih organizacij. Glede na velik pomen, ki ga imajo urejena delovna raz- 
merja, bi zakon zaslužil vsekakor skrbno, dobro pripravljeno in sistematično 
izpeljano revizijo, z jasno zastavljenim ciljem: z dovolj dognanimi opredelitvami 
temeljnih elementov teh raztmerij ustvariti solidno podlago za kvaliteten 
razmah samoupravnega urejanja delovnih razmerij, se pravi za sprostitev ka- 
kovostne samoupravne normativne dejavnosti, kakršno že sedaj zakon pred- 
postavlja in kakršna je potrebna, da bi lahko splošni akti dejansko' postali 
učinkovito sredstvo za krepitev delovnih skupnosti kot ekonomsko sposobnih 
in poslovno uspešnih samoupravnih organizmov. 2e zato ni mogoče zagovarjati 
raznih hitrih, nenačelnih sprememb, ki gredo zgolj za tem, da se z njimi ustreže 
bolj ali manj trenutnim pojavom v praksi, s tem pa se ustvarjajo vzroki še za 
nove spremembe. Toda kot rečeno', praksa opozarja, da povzroča največ težav 
in raznih pripomb na račun zakona, urejanje delovnih razmerij s splošnimi 
akti. Glede na to se je treba v presoji razmer na področju splošnih aktov lotiti 
predvsem vzrokov, ki zavajajo v take težave. O tem je imel republiški sekreta- 
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riat za delo že konec preteklega leta po vsej Sloveniji razgovore s predstavniki 
delovnih organizacij, občinskih skupščin in sindikalnih organizacij. 

Razgovori so pokazali, da so sicer imeli marsikje težave z izdelavo splošnih 
aktov zaradi pomanjkljive izobrazbene'strukture, zaradi slabe organizacije dela, 
zaradi različnih formalističnih pojmovanj ipd., toda že takrat se je pokazalo, 
in nadaljnje raziskave so to potrdile in še potrjujejo, kako preobsežna, bolj 
ali manj kazuistična zakonodaja, ki se še neprenehoma spreminja in prilagaja 
posameznim konkretnim pojavom, neposredno duši razvoj in napredek samo- 
upravnosti in samoupravnega prava, kako se ob takšni zakonodaji izdelava 
pravilnikov dejansko spreminja v formalistično povzemanje zakonskih določb 
in v formalno opravilo zaradi zakona, ne pa zaradi potreb. 

Zaradi tega seveda niti ni pravega interesa za samoupravno urejanje de- 
lovnih razmerij. Prav ta, relitivno skromen interes, ki ga pa nikakor ni mogoče 
pripisati samo nesposobnosti in nezrelosti, opozarja, da se v razmerah na pod- 
ročju samoupravnega urejanja delovnih razmerij skriva nov aktualni družbeni 
pojav našega družbenega razvoja, to je oblikovanje samoupravnega prava 
nasploh, ki nastaja in se uveljavlja kot enakopravni faktor v graditvi našega 
pravnega sistema. Pomen pravice delovnih skupnosti, da :s svojimi splošnimi 
akti urejajo vse strani svojih medsebojnih odnosov, presega naimreč meje delov- 
nih organizacij in je že postal odločilnega pomena za razvoj našega pravnega 
reda, in tam, kjer se ta pravica ne uveljavlja v vsebinsko ustreznih samouprav- 
nih normah, se čutijo posledice tudi v neučinkovitosti pravnega reda. 

Urejanje notranjih odnosov je bistvena sestavina samostojnosti in samo- 
upravnosti, kar je dobilo svojo ustavno potrditev in uveljavitev. Splošni akti, 
s katerimi delovne skupnosti ustvarjajo in oblikujejo samoupravne norme, niso 
nič več samo izvršilni predpisi, ki naj bi urejali samo zadeve, ki jim jih prepu- 
ščajo 'državni predpisi. Po ustavi ima samoupravna normativna dejavnost svojo 
relativno samostojno področje, ki ga urejajo delovne skupnosti glede na svoje 
potrebe in razmere. Ta dejavnost je funkcija samoupravnosti teh skupnosti in 
ji pripada v okviru pravnega reda ustvarjalna vloga, ta pa se lahko z uspehom 
razvija in uveljavlja hkrati z razvojem novega odnosa med tako imenovanim 
državnim pravom in samoupravnim pravom. Naš pravni red namreč postaja 
vedno bo-lj celotnost državnih in samoupravnih norm. 

V praksi pa ta proces ne poteka enostavno* in preprosto. Utemeljeno bi bilo 
namreč pričakovati, da bo z razvojem samoupravnega prava začela postopoma 
upadati, da tako rečem, produkcija državnih predpisov. Toda namesto tega 
lahko še vedno govorimo o nekakšnem pojavu hiperprodukcije teh predpisov. 
Pravni svet izvršnega sveta pa hkrati ugotavlja, da so celo nekateri naši po- 
glavitni pravni predpisi med seboj neusklajeni, da se v njih križajo različne kon- 
cepcije o istih vprašanjih, zaradi česar so ista vprašanja često urejena v različnih 
zakonih različno. Seveda vse to neposredno vpliva tudi na razvoj samoupravne 
normativne dejavnosti, zlasti, ker mnogi od teh predpisov bolj ali manj impe- 
rativno posegajo v vprašanja, ki jih sicer delovne organizacije urejajo s svojimi 
splošnimi akti. Po oceni inštituta za družbene vede iz Beograda je bilo v letu 
1965 izdanih 45 takih predpisov, v prvi polovici leta 1966 pa že 35. Delovne 
organizacije so zato neprestano pod nekim pritiskom, da svoje splošne akte 
spreminjajo, dopolnjujejo in usklajujejo s predpisi, kar vse spreminja te .akte 
v golo formalnost, v nekakšno dirigirano in usmerjano pravo, kar pa seveda 
daje podporo tistim, ki zagovarjajo* stališče, naj kar zakon uredi vse in naj se 
preneha z nekoristno proizvodnjo pravilnikov. Seveda pod takimi pogoji ni 
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pričakovati, da bi se v večjem obsegu razmahnila politični in strokovni interes 
za izdelavo kakovostnih splošnih aktov. 

Neugodne razmere glede kakovosti in spoštovanja splošnih aktov spričo 
tega niso posledica samo nesposobnosti ali nezainteresiranosti delovnih kolek- 
tivov zanje, kot nekateri dokazujejo, temveč so deloma tudi odraz nekaterih 
odprtih problemov, ki nastajajo v zvezi z razvojem odnosov med državnim 
in samoupravnim pravom, to je dveh enakopravnih strani prizadevanj po ure- 
jenosti in pravni gotovosti, kakršno naj zagotavlja naš pravni red. Ta odnos 
ne vpliva samo na to, kako pojmujemo pomen in potrebnost splošnih aktov 
in kakšno je prizadevanje za njihovo aktualnost in kakovost. Vpliva namreč 
tudi na uporabo samega zakona, in tu se nam še razkriva nov problem izva- 
janja zakona. V praksi namreč nastajajo razne težave, ker se marsikje pri 
uporabi zakonskih določb preveč zvesto in ozko ravnajo samo po črki in besedi 
zakona, ne izhajajo pa dovolj iz značilnosti posameznih inštitutov, iz osnov 
samega sistema. Prav pojavi v praksi opozarjajo, dai se je treba izogibati 
formalni zvestobi črki zakona. Gre namreč za temeljni zakon s področja druž- 
benih odnosov, katerih urejanje spada v samoupravno sfero. Zato je treba za- 
konske določbe razlagati predvsem po njihovem smislu in smotru, ne pa 
po črki. 

Mnoge težave pri izvajanju zakona pa kažejo še na en vzrok neugodnega 
stanja na področju splošnih aktov. Odveč bi bilo ponavljati razna opozorila, 
kako pomanjkljiva je še ponekod organizacija dela, koliko je še pri tem impro- 
vizacije, kako pomanjkljivo so ponekod razmejena delovna področja in de- 
lovne naloge, kar seveda ovira racionalno -delitev dela, smotrno kadrovsko- po- 
litiko in izvajanje reformnih prizadevanj. Toda praksa odkriva, da ne toliko 
zaradi zakona, temveč zlasti zato, ker zakon predpostavlja izdelano sistemizacijo 
delovnih mest z opisi delovnih področij, z zahtevanimi šolskimi, strokovnimi 
in drugimi sposobnostmi, kakršne zahteva delo-. Kjer pa tega ni, nastajajo se- 
veda potem spori o razporejanju, kajti potem ni pravih pogojev za uveljav- 
ljanje načela »pravega človeka na pravo mesto«. Od tod pa potem izvirajo še 
težave glede poskusnega dela, uvajanja v delo-, strokovnega izpopolnjevanja, 
uvajanja pripravništva itd. Izkušnje kažejo, da zapadajo v formalizem tudi tam, 
kjer zaradi raznih organizacijskih neurejenosti ne vedo, kako bi najprimerneje 
urejali notranje odnose. 

Poseben problem so majhne delo-vne organizacije, čeprav samo njihova 
majhnost še ne bi mogla biti razlog, da zanje ne more veljati načelo o samo- 
upravnem urejanju delovnih razmerij. Navajeni pa smo, da to načelo razlagamo 
tako, da mora imeti vsaka delovna organizacija svoje pravilnike. Utemeljeno 
pa se zastavlja vprašanje, ali kaže vztrajati na stališču, da so pravilniki 
edina politično in pravno upoštevna in veljavna emanaeija samoupravnosti. 
Prav tako se zastavlja vprašanje, ali je mogoče načelo, da delovne skupnosti 
urejajo medsebojna delovna razmerja, razlagati samo v tem smislu, da mora 
imeti vsaka, še tako majhna delovna organizacija svoj pravilnik. 

Sodim, da je treba zaradi velike pestrosti v obsegu in strukturi delovnih 
organizacij republikam priznati pravico, da določajo, na kakšne načine naj bi 
se urejala delovna razmerja v manjših delovnih organizacijah, kar bi omo- 
gočilo realizacijo načela v samoupravnem urejanju delovnih razmerij prilago- 
diti nekaterim posebnostim. S tem bi odpadli mnogi razlogi za razne ugovore 
o realnosti omenjenega načela. Seveda pa ostaja poglavitno vprašanje, ali je že 
vse storjeno zgolj s tem, da smo spo-znali, kakšno je stanje samoupravnega 
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normativnega urejanja delovnih razmerij. Ali nismo dolžni, glede na pomen, 
ki ga imajo urejena delovna razmerja in glede na pomen, ki ga ima pravica 
in dolžnost delovnih skupnosti, da ta razmerja urejajo* s svojimi splošnimi akti, 
organizirano se lotiti vzrokov za takšne razmere. V tem pogledu mi dovolite, 
da citiram izjavo tovariša Kardelja iz januarja letos, ko« je ugotovil, da nimamo 
pravzaprav nobenega stalnega organa, ki bi bil politično«, strokovno in znan- 
stven dovolj kvalificiran, da bi se sistematično ukvarjal s temi problemi ozi- 
roma, da bi organiziral in koordiniral strokovno pomoč delovnim organiza- 
cijam. Ugotovil pa je še, da tudi tiste posamezne znanstvene in strokovne 
institucije, ki bi se mogle ukvarjati s temi problemi, nimajo« potrebne opore 
v družbi in zato prepuščamo tako- pomembna in odločilna področja socialistične 
družbene akcije, v katerih se izgubljajo samoupravni odnosi, subjektivnim oce- 
nam in trenutnim političnim konstelacijam. (Povzeto iz dnevnika »Delo« z dne 
31. januarja letos.) 

Ne moremo in ne smemo torej več ostajati samo pri ugotovitvah. Potrebna 
je organizirana sistematična dejavnost, kajti urejanje delovnih razmerij je 
zahtevno politično in strokovno občutljivo delo. Zato bi morda kazalo na prvem 
mestu postaviti zahtevo, da je treba podpreti in uskladiti vse oblike in vrste 
dela, da bi politično- in strokovno pospeševali napredek samoupravnega prava. 
Pri tem pa bi moral tudi republiški sekretariat za delo bolj resno in organizi- 
rano nastopati kot koordinator vseh strokovnih prizadevanj, ki strme za tem, 
da se zagotovi stalno sistematično strokovno« delo, kakršnega zahteva napredek 
na tem področju in ki je lahko« podlaga za pomoč delovnim organizacijam. 

Zaradi stalnega in kakovostnega nadzora nad urejanjem dekanih razmerij, 
na«d uporabnostjo« in uporabo splošnih aktov, pa kaže proučiti tudi vprašanje, 
ali ne bi bilo potrebno organom inšpekcije dela zopet priznati pravico, da 
nadzorujejo izvajanje vseh vrst norm, ki urejajo ta razmerja. Tako bi verjetno 
dobili nekoliko boljše organizirano družbeno« akcijo«, ki naj bi podpirala priza- 
devanja za napredek samoupravnih odnosov. 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Hvala lepa. Zeli morda besedo« predstavnik 
inštituta za javno upravo in delo«vna razmerja. Prosim. Besedo ima pro«f. dr. Ru- 
di Kyovsky. 

Dr. Rudi Kyovsky: Tovariši ca predsednica, poslanke in poslanci! 
Uveljavljanje samoupravnega delovnega prava je na po«dro«čju teorije sprožilo 
zahtevo po nečem, kar nam, staroformiranim pravniko«m, ni bilo tako blizu, 
to je potrebno po empiričnih raziskavah. V času mono«pola državne zakono«daje 
je 'bilo »mogoče relativno ozko študirati ta vprašanja, ker smo bili omejeni 
pač na en zakon, «bo«disi federalni ali pa republiški in je bila zadeva v tem 
pogledu omejena na posamezne ljudi, ki so ta vprašanja proučevali po starih 
že znanih klasičnih meto«dah pravnih predpisov. Ro«jstvO' tisočev različnih sa- 
moupravnih aktov je nujno povzročilo potrebo po empiričnih raziskavah, ki 
jih poznamo tudi v inozemstvu, tam, kjer nimamo državnega monopola nad 
urejanjem delovnih razmerij, recimo v kapitalizmu, kjer imamo prav tako na 
tiso-če kolektivnih pogodb. Ta empirija je rodila zahtevo« po empiričnih raz- 
iskavah in tu>di danes imamo pred seboj gradiva, ki so plod takih empiričnih 
raziskav, ki so bile že v uvodnem referatu omenjene. Iz te potrebe se je rodil 
tudi inštitut za javno upravo in «delovna razmerja pri pravni fakulteti, ki je 
začel s takšnimi raziskavami. Nedvomno so se na začetnih raziskavah prav- 
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zaprav vsi šele učili nove metodologije dela, ker za takšno delo nismo bili 
usposobljeni. Skušali smo proučiti, kako imajo to urejeno drugje v svetu, kjer 
imajo večje izkušnje na tem področju. Po nekaj letih smo se dokopali do neka- 
terih naših lastnih izkušenj, ki nam že omogočajo, da bolj konkretno posegamo 
na 'določena področja. Naš inštitut se je lotil ravno vprašanja samoupravnih 
aktov, in sicer statutov "delovnih organizacij in vseh ostalih samoupravnih 
aktov, in sicer v treh različnih obdobjih in to: koi so se pojavili prvi statuti, 
potem drugič, ko smo bili v tistem medobdobju, ko smo nekatera vprašanja 
reševali z začasnimi sklepi, in tretjič, sedaj po stanju 31. decembra 1966. leta. 

Naša raziskava se je morala zaradi finančnih in kadrovskih zmogljivosti 
omejiti samo na industrijo in gozdarstvo, in sicer zaradi tega, ker je bila naša 
hipoteza, da je stanje na tem področju verjetno najboljše, ker upravičeno 
predpostavljamo, da je v drugih veiah, recimo v gradbeništvu, v kmetijstvu 
in drugod, situacija slabša. Pozitivna stran te naše raziskave je bila v tem, 
da smo lahko primerjali tista podjetja na reprezentančnem vzorcu, ki je zajel 
nad 100 podjetij z več kot 60 000 delavci, tako da smo na podlagi raziskave 
v treh različnih časovnih obdobjih primerjali ugotovitve z namenom, da vidimo 
ali smo napredovali, ali stagniramo, ali pa nazadujemo. 

Poleg te raziskave o statutih smo se lotili tudi drugega vprašanja, ki je 
morda še važnejše in sicer: kako se državni predpisi oziroma samoupravni akti 
uveljavljajo v življenju? Imamo lahko še tako popolne predpise in samoupravne 
akte, važno je njihovo uveljavljanje. Tudi ta raziskava je pokazala zelo inte- 
resantne podatke. V njej smo povedali, kakšno je stanje v podjetjih, kakšna 
je vloga državnih organov, ki pri tem posredujejo, začenši pri inšpekciji dela, 
prek uradov za vloge in pritožbe do sekretariata za delo. Raziskali smo tudi, 
kakšna je vloga družbeno-političnih organizacij, konkretno sindikatov, pri 
uveljavljanju pravic znotraj delovnih organizacij in končno smo podvrgli ana- 
lizi tudi vprašanje, kakšna je usoda vseh teh predpisov, ko se pojavljajo indi- 
vidualni konflikti, ki jih rešujejo naša sodišča. 

Končno smo se v naših raziskavah lotili zelo perečega problema zaposlo- 
vanja in brezposelnosti, s tem v zvezi pa tudi položaja naše ekonomske emi- 
gracije v inozemstvu. To delo nadaljujemo in se prav sedaj lotevamo .analize 
problema prekinitve dela. Toliko o tem, kaj delamo. 

Kar zadeva rezultate raziskave o vprašanju statutov, se tukaj ne bi dlje 
zadrževal, ker je informacija, ki prikazuje v zgoščeni obliki situacijo glede 
posameznih inštitutov, in sicer od vključitve delavca v delovno organizacijo 
pa do prenehanja dela, popolna. Zato bi se v razpravi omejil samo na nekatera 
problemska vprašanja, in sicer na vlogo različnih činiteljev, ki delujejo na 
področju urejanja delovnih razmerij, pri čemer mislim predvsem na vlogo 
države. Nedvomno je, da smo na področju samouprave napravili odločen korak 
naprej. To se vidi že v temeljnem zakonu o delovnih razmerjih, v katerem 
imamo novost, ki je v tem, da vsebuje poleg kongentnih, prisilnih norm, tudi 
tako imenovane instruktivno-direktivne norme, to so takšne norme, kjer zakon 
zahteva od delovnih organizacij, da določena področja uredijo same, ali da je 
le nek okvir za urejanje določenih vprašanj. To je gotovo pozitiven korak. 
Aktualno vprašanje danes pa je, kakšna je vloga države oziroma kakšna bodi 
vloga države na področju urejanja delovnih razmerij. 

Tovariš Miklič je pred menoj že omenil določene slabosti naše zakonodaje 
— konkretno temeljnega zakona o delovnih razmerjih — s čimer se tudi mi 
V inštitutih popolnoma strinjamo. Gotovo je, da ta zakon ni pravno n? jideal- 
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nejši, zlasti ne s stališča pravne tehnike. So pa še druge zadeve, o katerih je 
tovariš Miklič tudi govoril, na primer, vprašanje hipertrofije pravnih predpisov. 
Gotovo je, da naša situacija ne zadovoljuje, da državna zakonodaja takšna ka- 
kršna je danes, ko nimamo samo temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ko 
imamo še vrsto 'drugih zakonov, kot zakon o podjetjih, zakon o zavodih in vrsto 
drugih zakonov, ter zlasti podzakonskih aktov, to prav gotovo zaviralno vpliva 
na razvoj samoupravnega delovnega prava. 

Ce govorimo o državni zakonodaji, se srečamo tudi z vprašanjem pristoj- 
nosti zvezne in republiške zakonodaje na tem področju. Vprašanje je ali naj bo 
vloga republiških zakonov omejena samo na neka periferna, manj važna vpra- 
šanja in ali ne bi kazalo tudi na tem področju iti dlje. 

Ko govorimo o državni zakonodaji, konkretno o temeljnem zakonu o de- 
lovnih razmerij, ki je predmet ostre kritike, se pojavlja vprašanje, kako za- 
četi z urejanjem teh problemov, ali z novelizacijo, to je s krpanjem zakona, 
kot je to imenoval tovariš Miklič, ali z urejanjem nekaterih sistemskih vpra- 
šanj. V inštitutu smo prišli do spoznanja, da je čas, da moramo z različnimi 
na hitro pripravljenimi novelizacijami prenehati in da se moramo spoprijeti 
s sistemskimi vprašanji. Menim, da je državna zakonodaja še potrebna na 
določenih področij, vendar (moramo spreminjanje te zakonodaje omejiti na 
najnujnejše primere, da pa ne gremo v stalna spreminjanja temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih, kar povzroča ne samo materialno škodo našim delovnim 
organizacijam, temveč povzroča tudi malodušje in nezaupanje v našo' pravno 
ureditev. Če že govorimo o sistemskih spremembah, potem je verjetno pri 
nas, ravno na področju samoupravnega delovnega prava nastopil čas, da resno 
razmislimo o. kodeksu dela, zakoniku dela, takšnega kot ga poznamo v nekaterih 
razvitih industrijskih deželah, zlasti socialističnih državah, kjer imamo v zad- 
njem obdobju priložnost opazovati, kako druga za drugo sprejemajo kodekse 
dela. Kodeks dela pomeni seveda restrikcijo v naši zakonodaji, restrikcijo 
državne urejevalne vloge, kajti vse te številne predpise, ki smo jih skušali že 
nekajkrat združiti, bi morali združiti v en sam zakon in s tem seveda nujno 
omejiti državno, zlasti federalno zakonodajo, na bolj načelna vprašanja in na 
tiste mednarodne obveznosti, ki jih moramo spoštovati. Vse drugo bi pa prepu- 
stih samoupravnemu pravu. Vprašanje takšnega kodeksa je seveda vprašanje 
časa, zato takega kodeksa ne moremo napraviti v nekaj mesecih. Potrebno je 
dolgo študijsko delo, da bi prišli do res dobro premišljenega kodeksa dela, ki bi 
moral nastati kot plod izkušenj samoupravnega delovnega prava, ne pa narobe. 

Morda preveč posegam na zahod, vendar vidimo, da so kolektivne pogodbe 
v tistih deželah, kjer je državna intervencija silno slabotna oziroma kjer je 
skorajda ni, veliko bolj elastične, veliko bolj prilagodljive zahtevam gospo- 
darstva, kot zakoni, kjer je procedura dolga, komplicirana in ki jo vsi poznamo. 
Danes lahko opažamo, da kolektivne pogodbe vplivajo na zakonodajo, da to, 
kar se v kolektivnih pogodbah uveljavi, kar pokaže svoje življenjsko sposobnost, 
prihaja kasneje v minimalne državne predpise. Mislim, da bi to analogijo kazalo 
prenesti v bodoče tudi k nam, da bi prav izkušnje samoupravnega prava bile 
tiste, ki naj bi vplivale na državno zakonodajo, ne pa vedno samo vpliv državne 
zakonodaje na samoupravno upravo-. Z eno besedo — da končam o tem vpra- 
šanju — zdi se mi, da je vprašanje kodeksa dela vprašanje, ki zahteva študijsko 
delo in ki zahteva angažiranje vseh strokovnjakov in 'družbeno-političnih skup- 
nosti na tem področju, da bi prišli v bližnji prihodnosti do osnutka takšnega 
kodeksa, ki bi pomenil restrikcijo državne zakonodaje, ne pa njeno razširjenje. 
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Kar zadeva formalno delovno pravo-, se pravi uveljavljanje tega prava,, 
je gotovo zelo važna vloga inšpekcije dela, na katero je opozoril tovariš 
Miklič in mislim, da smo verjetno pogrešili, ko smo to vlogo restringirali in 
jo omejili samo na tehnično in na zdravstveno varstvo, pri tem pa zanemarili 
druga pomembna vprašanja. ■ 

O sodiščih ne bom govoril, ker so tu navzoči predstavniki vrhovnega sodišča, 
ki bedo lahko o tem govorili. V naši raziskavi smo dali določene predloge za 
novelizacijo zakonodaje tudi na tem področju, zlasti glede civilno-pravnega 
postopka, ki bi se po našem mnenju moral prilagoditi materiji delovnih sporov 
bolj kot doslej. 

Končno še nekaj besed o samoupravnem urejanju delovnih razmerij. V 
naši informaciji smo prikazali rezultate raziskave po posameznih inštitutih in 
ne bi tega ponavljal. Opozoril bi samo na nekaj novitet. Mislim na člen 4, ki 
je zelo važen in ki je prišel šele po noveli v temeljni zakon o delovnih 
razmerjih, pa se zopet ravnokar predlaga novelizacija tega člena. Mislim, da 
takšna novelizacija ni potrebna, ampak, da je potrebno najprej ta člen v 
življenju realizirati. To je vprašanje sistematizacije, organigramov v naših pod- 
jetjih, kajti s temi vprašanji, ki niso pravna vprašanja, temveč vprašanja 
znanstvene organizacije dela in njene aplikacije, bi lahko rešili vrsto težav, s 
katerimi se danes srečujemo pri uporabi naših delovno^pravnih predpisov. V 
noveli smo videli celo predlog, da bi morale delovne organizacije to napraviti 
v roku treh mesecev. Kdor pozna vprašanja organizacije dela in kaj pomeni 
pripraviti dober organigram, bo vedel, da to ni mogoče. Mi smo videli, da 
so npr. v neki veliki organizaciji v Ljubljani rabili za to več kot eno leto, 
pri čemer niso delali sami, temveč skupno z nekim inštitutom. To je silno 
zahtevno delo, zato je po mojem neresno misliti, da bi se moglo takšno delo 
opraviti v treh mesecih. Mislim, da glede tega ni potrebno postavljati nobenega 
roka, ampak bodo delovne organizacije same tiste, ki bodo določile, kdaj 
bodo to uredile, ker bodo vendar začutile potrebe po organizaciji dela. 

Naslednje vprašanje, ki je morda konkretnejše, je vprašanje zaposlovanja. 
Ravnokar dokončujemo v našem inštitutu raziskavo o vprašanju brezposelnosti 
in zaposlovanja na območju SR Slovenije. Tu se pojavlja vrsta vprašanj, ki 
bi jih kazalo reševati, morda ne z državnimi predpisi, ampak prav s samo- 
upravnimi akti, ker je to področje, za katerega ni nobenih ovir, da bi se te 
zadeve znotraj delovnih organizacij ne začele urejati. S tem. v zvezi bi 
omenil vprašanje razmerja med zavodi za zaposlovanje in delovnimi organiza- 
cijami, kjer bi zavodi lahko s primemo instruktažo pomagali slabo razvitim 
kadrovskim službam v naših podjetjih. Pri naših raziskavah smo namreč nale- 
teli prav na problem kadrovskih služb. Danes imamo v Sloveniji višje šole, 
ki formirajo te kadre. Vpliv teh kadrovskih služb in njihovo delovanje pa je 
za enkrat še zelo slabotno, predvsem zaradi tega, ker je struktura paritete 
delavcev, ki delajo v kadrovskih službah, tudi pri nas v Sloveniji še zelo 
slaba. Zato- je verjetno pomoč službe za zaposlovanje na tem področju zaželena. 
Ugotovitve naše raziskave, ki se v tem popolnoma ujemajo s študijo repu- 
bliškega zavoda za zaposlovanje, kažejo1, da je vprašanje zaposlovanja, čeprav 
imaimo deklarirano' pravico do dela, popolnoma neurejeno. Morda smo nekaj 
skušali napraviti z ureditvijo natečaja, ki pa bi tudi v primeru, če bi uspel, 
zajel le neznaten odstotek naših delavcev. Ogromna večina se natečaja namreč 
ne udeleži. Pogosti so pojavi protekcionaštva in najrazličnejših načinov, kako 
se ljudje 'danes, ko nastaja stiska za delovna mesta, skušajo na ta ali na drug 
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način dokopati do delovnih mest. Ureditev kategorizacije določene prioritete, 
upoštevaje dva elementa, na eni strani strokovnost, na drugi strani pa tudi 
socialni položaj je verjetno nujna, kajti to vprašanje je popolnoma neurejeno 
tudi s pravnega stališča. Verjetno bi kazalo glede vprašanja dela in pravic 
do delovnega mesta v okviru naših zmogljivosti vendarle napraviti določen red. 

Končno še nekaj besed o nadaljnjem raziskovalnem delu. Mislim, da razvoj 
samoupravljanja nujno terja empirične raziskave, ker le prek takšnih raziskav 
lahko ugotovimo dejansko stanje, kakršno je na terenu in se na podlagi tega 
opredelimo za določene alternative, kajti empirične raziskave ne bi smele biti 
same sebi namen. V našem inštitutu imamo konkretno že nekaj programov v 
zvezi z vrsto perečih vprašanj, ki zahtevajo nadaljnje raziskave. Te ne bodo 
zadevale samo področje industrije in rudarstva, temveč tudi ostala področja, 
ki so veliko bolj zanemarjena, kot npr. kmetijstvo, gradbeništvo in druga. 

Poleg tega so tu še vprašanja osebnega dohodka, zaposlovanja, skrajšanega 
delovnika in vrsta drugih vprašanj, za katere imamo strokovnjake, ki bi bili 
vsaj relativno sposobni te probleme raziskati, seveda ob pomoči naših družbeno- 
političnih organizacij, naših delovnih organizacij in tudi naše skupščine. 

Predsednik Vera Kolarič: Dr. Kyvskemu se zahvaljujem za njegov 
prispevek k razpravi. Zeli morda besedo predstavnik sindikata glede na gradivo, 
ki je bilo predloženo-. Prosim. Besedo ima tovariš Mitja Svab. 

Mitja Svab: Tovariši, bom zelo kratek. Rad bi vas samo informiral, 
da je sindikat, kot je iz samega gradiva razvidno, prav tako ocenjeval probleme 
uresničevanja zakona o delovnih razmerjih. Pred nedavnim je bilo v Beogradu 
na podlagi tega gradiva posvetovanje, na katerem so sodelovali predstavniki 
zveznega sekretariata za delo. Na tem sestanku je bilo sklenjeno, da se nove- 
liranje zakona zaenkrat odloži, dokler ne bomo imeli dejansko zbranih ne samo 
izkušenj iz prakse, temveč tudi resne ocene problemov, ki se nanašajo na 
delovna razmerja. Sindikati bodo zato prav gotovo pripravljeni, pa tudi zain- 
teresirani, da sodelujejo z republiškim in gospodarskim zborom, kot je to pod 
1. točko sklepov predvideno, da bi tako pripravili čim boljši in vsaj nekoliko 
trajnejši predlog sprememb. 

Vendar bi rad, če dovolite, predlagal nekolikšno drugačno formulacijo 
predloga sklepa v 2. točki. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariš Švab, sklepi oziroma ugotovitve 
niso bile predložene tovarišem poslancem, ker menimo, da naj bi šele na 
podlagi razprave in vseh predloženih gradiv prišlo do končnih ugotovitev in 
sklepov. 

Mitja Švab: Potem razvijam misel, kaj naj bi v sklepe prišlo. Pred- 
lagam, da bi zbor v sklepih priporočil občinskim skupščinam, ne le, da sprem- 
ljajo in ugotavljajo probleme interne zakonodaje, ter kako se uveljavljajo 
interni akti, marveč tudi, da organizirajo temu ustrezne službe tako kot je to 
organizirala občina Nova Gorica. Kot je znano, je bilo pred tremi tedni v 
Novi Gorici posvetovanje, ki ga je pripravila občinska skupščina Nova Gorica. 
Na sestanek je poslalo svoje predstavnike več kot 60 Vo občinskih skupščin. 
Tovariši iz Nove Gorice so pokazali svojo metodo spremljanja in vplivanja 
ter izboljševanja interne zakonodaje. Imajo namreč stalno službo, ki ni po- 
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membna samo zato, ker zbira in arhivira vse te dokumente, marveč predvsem 
zato, ker z resnim delom prav gotovo veliko bolj učinkovito vpliva na kreiranje 
in( na izpopolnjevanje vseh internih aktov, kot pa če se tega lotimo le z 
začasnimi več ali manj političnimi kampanjskimi akcijami. 

Ne bi nadalje razvijal in opisoval, kako ima občina Nova Gorica to delo 
organizirano, dejstvo pa je, da so predstavniki občin akceptirali tako službo 
za spremljanje, razvijanje in dopolnjevanje interne zakonodaje. Primer občin- 
ske skupščine Nova Gorica je v tem pogledu edinstven v Sloveniji, verjetno pa 
tudi v Jugoslaviji. Tak način organiziranega dela na področju interne zakono- 
daje bi pomenil vsekakor pomemben prispevek k razvijanju in utrjevanju 
interne zakonodaje v delovnih organizacijah. Prepričan sem, da bi bilo tako 
delo tudi bolj učinkovito, kajti resnična razmerja in problematika se lahko 
ugotavlja le neposredno v delovnih organizacijah samih, za kar so nedvomno 
občinske službe primernejše kot pa republiški organi. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kol.arič: Hvala lepa, tovariš Svab. Besedo ima 
predsednik vrhovnega sodišča SR Slovenije, tovariš Lojze Piškur. Prosim. 

Lojze Piškur: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
V smislu določb ustave in splošnega zakona o sodiščih splošne pristojnosti se 
je delokrog naših sodišč bistveno razširil. Ona ne rešujejo več samo konkretne 
spore na področju civilnega in kazenskega sodstva ter na področju upravnih 
sporov, temveč morajo po določbah temeljnega zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti tudi Spremljati in proučevati družbena razmerja in pojave, ki so 
pomembni za izvrševanje njihovih funkcij in dajati predloge za preprečevanje 
družbeno nevarnih in škodljivih pojavov ter za utrjevanje zakonitosti. O svojih 
ugotovitvah naša sodišča obveščajo pristojne družbenopolitične skupnosti ozi- 
roma druge organizacije in organe, ki so za konkretne probleme posebej 
zainteresirani. 

V ta namen naša sodišča sestavljajo tudi posebne delovne programe za 
spremljanje družbenih problemov, ki se pokažejo ob reševanju konkretnih 
sodnih opravil v ožjem ah širšem območju enega ali več sodišč, ali pa na 
območju cele republike. V slednjem primeru sprejme v svoj delovni program 
spremljanje in proučevanje takega problema naše vrhovno sodišče, ki nato 
priporoči vsem nižjim sodiščem ustrezno uskladitev delovnih programov. Po 
taki metodi dela je naše vrhovno sodišče sprejelo v svoj delovni program v 
letu 1966 tudi spremljanje problemov in pojavov, ki se pokažejo pri reševanju 
delovnih sporov. 

To področje sodnega dela je postalo posebno aktualno in družbeno po- 
membno iz več razlogov: 

1. Leta 1965 je zvezna skupščina sprejela temeljni zakon o delovnih razmer- 
jih, ki je spremenil sam značaj delovnega razmerja v medsebojna delovna 
razmerja članov delovnih skupnosti s pravico in dolžnostjo, da kot člani delovne 
skupnosti in tudi kot organi samoupravljanja v skladu z ustavo in temeljnim 
zakonom o delovnih razmerjih samostojno urejajo delovna razmerja s splošni- 
mi akti. 

2. Pri uporabi splošnih aktov samoupravnih organov ob reševanju kon- 
kretnih delovnih sporov naša sodišča lahko najbolj neposredno ugotavljajo 
vsebino in zakonitost teh aktov in morajo tako tudi neposredno vplivati na 
razvoj avtonomnega prava. 

19 
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3. Sodno varstvo pravic iz delovnega razmerja se v smislu temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih bistveno razširja. Sodišča morajo prvič v svoji 
praksi uporabljati samoupravne predpise, kar že samo po sebi ustvarja novo 
situacijo pri sodiščih, ki so do sedaj razsojala te spore le po ustavi in zakonu. 
Naše vrhovno sodišče se je zavedalo, da Ibo to nujno povzročilo določene pro- 
bleme, ki jih je treba čimprej ugotoviti in sprejeti načelna pravna stališča za 
pravilno usmerjanje scdne prakse. 

Vrhovno sodišče je letos prejelo od vseh naših nižjih sodišč poročila in 
ugotovitve o stanju in problemih v zvezi z reševanjem delovnih sporov, pri 
čemer so sodišča poročala tudi o splošnem stanju na področju avtonomnega 
prava. Tako smo dobili gradivo za analizo^, ki jo je sprejela obča seja našega 
sodišča in je bila nato dostavljena vašemu zboru. 

Pri analizi se je naše sodišče poslužilo tudi nekaterih podatkov inštituta 
za javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani, pisarne 
za pravno' pomoč pri republiškem svetu zveze sindikatov in posvetovanj, ki 
jih je sklical republiški sekretariat za delo. 

Naša analiza je prvenstveno zajela probleme samih delovnih sporov in 
dela sodišč v zvezi z njimi. Seveda pa se ni mogla izogniti vprašanju avto- 
nomne zakonodajne dejavnosti delovnih organizacij, ker je ta pač zakonski vir 
za reševanje konkretnih delovnih sporov. Zato je analiza prikazala tudi ugo- 
tovitev v zvezi s sprejemanjem splošnih aktov in njihovo vsebino' ter vlogo 
občinskih skupščin ter sindikalnih organizacij. Ne nameravam ponavljati vseh 
ugotovitev analize, ker ste, tovariši poslanci, to tudi sprejeli, temveč bom 
opozoril le na nekaj značilnosti. 

Naša analiza je seveda 'usmerjena na prikaz slabosti na tem področju 
zaradi morebitne pravilne usmeritve akcije za odpravo teh slabosti, čeprav je 
res, da bi lahko pokazala tudi na nekaj vzornih primerov aktov o delovnih 
razmerjih. Analiza pa posebej opozarja na kompleksnost in težavnost te naloge, 
ker je proces razvoja avtonomnega prava šele na začetku in pokaže zato na 
vse začetne težave. Sprejemanje samoupravnih aktov je večkrat birokratsko, 
brez aktivnega sodelovanja članov delovnega kolektiva, samo da se zadosti 
zakonskim predpisom. Samoupravni akti ne predstavljajo zavestnega dogovora 
članov delovne skupnosti o medsebojnih pravicah in dolžnostih. Ugotavlja se 
pomanjkanje strokovnih služb, ki bi bile sposobne formulirati samoupravne 
predpise, zato je tudi vsebina teh predpisov navadno nezadovoljiva. Določbe 
so večkrat splošne deklaracije zapisane v obliki predpisov zakonskih določb. 
Le malo je originarnih rešitev, prilagojenih razmeram konkretne delovne orga- 
nizacije. Pojavljajo se številni vzorci, ki se le nekritično predpisujejo'. Uporaba 
takih vzorcev spravlja delovne organizacije večkrat v zagato, ker nimajo 
ustreznih strokovnih kadrov, ki bi znah formulirati številnejša in večkrat 
zamotana vprašanja 'urejanja delovnih razmerij. Določbe samoupravnih aktov 
so večkrat tudi nezakonite. 

Analiza našega sodišča nato pokaže na pomembno vlogo občinskih skupščin 
in njihovih upravnih organov, ki so do sedaj pokazali premalo interesa za 
razvoj avtonomnega prava; in na vlogo sindikalnih organizacij, ki bodo morale 
v bodoče še v večji meri nuditi pomoč pri iskanju originalnih in samostojnih 
rešitev posameznih vprašanj ob aktivnem sodelovanju članov delovnih skup- 
nosti. Analiza zaključuje, da je treba splošne akte nenehno izpopolnjevati, da 
bo v njih zajeta prava vsebina delovnih razmerij in njihova ureditev usklajena 
s konkretnimi potrebami in pogoji vsake delovne organizacije. 
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Samoupravni organi morajo zagotoviti možnost sodelovanja vseh zaposle^ 
nih pri sprejemanju oziroma dopolnjevanju splošnih aktov za urejanje delovnih 
razmerij, zlasti glede pravic in dolžnosti, ki jih imajo v tej zvezi člani delovne 
skupnosti. 

Drugi del našega poročila oziroma analize obravnava problematiko delov- 
nih sporov in vlogo' sodišč pri formiranju in uporabljanju samoupravnih 
splošnih aktov na področju delovnih razmerij. Poročilo prikazuje naraščanje 
delovnih sporov v zadnjih letih, nato predmet delovnih sporov, trajanje postopka 
in rešitve oziroma rezultate teh sporov. Značilno je, da število delovnih sporov 
vsa zadnja leta narašča in jih je bilo leta 1966 že nad 1100. Tb število je sicer 
še vedno majhno-, če imamo v mislih številne konflikte, ki so registrirani v 
delovnih organizacijah in se rešujejo izven sodišč, na drugi strani pa vendarle 
veliko, če sledimo tendenci, da naj se vsi spori prvenstveno rešujejo pred 
samoupravnimi organi delovnih organizacij samih. 

Druga značilnost je ta, da je predmet delovnih sporov v največ primerih 
prenehanje delovnega razmerja, kar je deloma razumljivo v zvezi z zaostrenimi 
pogoji gospodarjenja in možnostmi zaposlovanja. Značilno je nadalje, da se v 
delovnih sporih v dosti večjem številu pojavljajo kvalificirani in visoko kvalifiT 

cirani delavci, manj pa nekvalificirani delavci, kar se razlaga z nepoznavanjem 
pravic in postopkov v zvezi z njihovim uveljavljanjem. Značilno je tudi,., da 
je nekaj manj kot polovica delovnih sporov rešenih v korist delavcev tožnikov 
in da je trajanje samega sodnega postopka še vedno predolgo, kar pa je večkrat 
posledica zamotanosti primerov in pomanjkljivega samoupravnega urejanja, 

Ni nobenega dvoma, da so se enako kot delovne organizacije tudi sodišča 
znašla ob pogojih samoupravnega urejanja delovnih razmerij v novem položaju, 
ko morajo uporabljati samoupravne splošne akte, ki lahko različno rešujejo 
posamezna vprašanja o delovnih razmerjih glede na stanje in razmere v posa- 
meznih delovnih organizacijah. Že samo to dejstvo včasih onemogoča enotnost 
sodne prakse. Ob tem pa seveda nastajajo tudi druge dileme. Na splošno pra- 
vimo, da morajo- biti samoupravni akti v skladu z ustavo in z zakonom, na 
drugi strani pa je urejanje delovnih razmerij prišlo v originarno pristojnost 
samoupravnih organov. Ni vedno lahko oceniti, ali je zahtevana skladnost 
podana ali ne. Ce namreč te skladnosti ni, potem mora sodišče soditi po» ustavi 
in zakonu. 

V praksi se je pojavilo sporno- vprašnje o tem, ali in kako daleč lahko 
sodišče ocenjuje, v zvezi s prenehanjem dela, ukinitev delovnih mest ali zmanj- 
šanje števila delavcev, ko zakon v tej zvezi zahteva, da je odpravo delovnega 
mesta ali zmanjšanje števila delavcev povzročila izpopolnitev organizacije dela, 
izpopolnitev delovnega procesa, ah pa je do tega prišlo zaradi poslovnega 
sodelovanja oziroma spojitve dveh ali več organizacij. Gre lahko za izrazito 
ekonomske ukrepe samoupravnih organov, tožeči delavec pa nasprotno zatrjuje) 
da taki ukrepi niso utemeljeni in so odraz osebnega nerazpoloženja proti njemu. 

Večkrat so bila sodišča v dilemi, ali imajo pravico ocenjevati primernost 
disciplinskega ukrepa izključitve iz delovne organizacije, ko delovna organi- 
zacija v samoupravnem aktu ni povedala, katere kršitve delovne dolžnosti šteje 
za težje, vendar pa je na drugi strani zatrjevala, da je delavec zagrešil težko 
kršitev delovne dolžnosti. Taki problemi so se zlasti pojavljali še v času, kot 
še ni potekel rok za uskladitev samoupravnih aktov z zakonom. 

V sodni praksi je bilo tudi več omahovanja glede ocenjevanja kršitev v. 
zakonu predvidenih formalnih postopkov, ki jih morajo samoupravni organi 
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■upoštevati pri urejanju delovnih razmerij oziroma zagotavljanju pravic iz 
teh razmerij. 

Pri razreševanju takih in podobnih dilem ob uporabi samoupravnih aktov 
ima pomembno vlogo naše vrhovno sodišče, ki je po zakonu pooblaščeno1, da 
na svojih občih sejah, na katerih sodelujejo vsi sodniki, sprejema načelna 
pravna stališča, ki usmerjajo sodno prakso>. 

Ker glede na nove procesne predpise naše sodišče le redko samo- sodi o 
•delovnih sporih, naroča nižjim sodiščem, da mu pošiljajo pomembnejše pri- 
mere v evidenco sodne prakse, ki se nato obravnavajo na naši obči seji. Načelna 
pravna stališča se nato objavljajo v poročilu našega sodišča, kakor tudi v 
pravnih revijah oziroma v Gospodarskem vestniku in sindikalnem glasilu. Taka 
dejavnost sodišč vodi k enotnosti sodne prakse na eni strani, na drugi strani 
pa je lahko v veliko pomoč samoupravnim organom pri izpopolnjevanju 
splošnih samoupravnih aktov, s katerimi urejajo delovna razmerja, 
jVrhovno sodišče naše republike je tudi povabilo so'đnike naših sodišč 
oziroma naša sodišča, da pomagajo delovnim organizacijam, oziroma njihovim 
samoupravnim organom pri formiranju samoupravnih predpisov z namenom, da 
pomagajo razvoju avtonomnega prava in da hkrati spremljajo' in ugotavljajo 
probleme, ki pri tem nastajajo. Lahko ugotovim, da to povabilo ni bilo zaman 
in da so bile številne občinske skupščine seznanjene z vsebino te problematike; 
pa tudi številne delovne organizacije so večkrat dobila pismena ustna sporočila 
ter opozorila glede pomanjkljivosti avtonomne zakonodaje. 

Slabosti, ki se kažejo pri reševanju sporov pred sodišči, poskušamo odprav- 
ljati z opozorili na nujnost postopka in priporočamo specializacijo sodnih sena- 
tov. Organiziramo tudi občasne seminarje za poklicne sodnike, katerim so 
'poverjeni tovrstni spori pri posameznih sodiščih. Glede novega predloga spre- 
memb in dopolnitev temeljnega zakona o delovnih razmerjih lahko povem le 
svoje osebno mnenje, ker predloga naše sodišče ni dobilo v obravnavo. Menim, 
da nobena predlagana sprememba ni taka, da bi jo kazalo brez širše konzulta- 
cije samoupravnih organov na hitro sprejeti. Prepogosto' spreminjanje zakona 
bo nujno zavrlo potrebno nadaljnjo iniciativo samoupravnih organov pri izpo- 
polnjevanju avtonomne zakonodaje, ki kljub vsem slabostim vendarle pred- 
stavlja osnovo za njen nadaljnji uspešni razvoj. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišu predsedniku vrhovnega sodišča 
se zahvaljujem za razpravo. 

Besedo ima poslanec Ivan Rau. 

Ivan Rau: Tovarišice in tovariši poslanci, tovarišica predsednica. De- 
lovna razmerja se urejajo s splošnimi akti delovnih organizacij že od leta 1953, 
ko je uredba o ustanavljanju podjetij in obrtov zadolžila delovne organizacije, 
da uredijo notranje odnose s pravili, v katerih so se morala obvezno urediti 
tudi delovna razmerja. Ker pa pomeni temeljni zakon o delovnih razmerjih 
iz leta 1965 na področju delovnih razmerij pravo prelomnico, se je premaknilo 
težišče urejanja delovnih razmerij od dotakratne monopolne državne vloge v 
pristojnost samoupravnih delovnih organizacij. Temeljni zakon o delovnih 
čazmerjih in njegova novela iz leta 1966 sta postavila delovnim organizacijam 
nalogo, da prvič v zgodovini delovnega prava delovna razmerja samoupravno 
•originalno uredijo. Prav zato lahko govorimo o napredku samoupravnega ure- 
janja delovnih razmerij v delovnih organizacijah v primerjavi s prvimi statuti, 
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pravilniki oziroma začasnimi sklepi. Seveda v sprejetih splošnih aktih še zdaleč 
niso izčrpana vsa pooblastila iz temeljnega zakona o delovnih razmerjih in 
urejena vsa razmerja, ki bi se s temi predpisi lahko- uredila. Občinske skupščine; 
ki nadzirajo predvsem zakonitost določb splošnih akt-o-V, so s svojimi pooblastili 
poskušale doseči predvsem to, da se s splošnimi akti uredi to, kar zahteva 
zakon. Za druga vprašanja, katerih ureditev s statutom ni bila obvezna, pa se;, 
občinske skupščine niso- toliko zanimale. , 

Novi samoupravni akti so torej vsaj kvantitativno bogatejši. O kvalitetnih! 
spremembah pa bo- lažje govoriti takrat, ko bodo ta nova določila zaživela. 

Temeljni zakon o delovnih razmerjih kljub nekaterim pomanjkljivostim 
nudi dovolj širok okvir za razvoj samoupravnega urejanja delovnih razmerij, 
vendar mnogokrat opazimo, da naše delovne organizacije temu delu še niso 
v celoti kos. Izvirne rešitve vprašanj delovnih razmerij v samoupravnih aktih 
so zelo redke. V glavnem se prepisuje zakon, večkrat pa tudi celo slabi vzorčni 
splošni akti. Takšnemu urejanju delovnih razmerij nemalo pripomore nestro- 
kovnost strokovnih služb v delovnih organizacijah, katerim je zaupana tehnična 
priprava samoupravnih aktov. Le večje in dobro organizirane delovne orga- 
nizacije imajo primerno kadrovsko službo, medtem ko je stanje v manjših' 
delovnih organizacij precej slabše. Oblikovanje splošnih aktov je prepuščeno 
ljudem, ki niti strokovno niti politično' niso kos zaupani nalogi in zato ni 
čudno, da si pomagajo s prepisovanjem iz drugih statutov oziroma pravilnikov, 
ki pa največkrat urejajo popolnoma drugačna razmerja kot pa so v njihovi 
delovni organizaciji. 

Nedvomno bi morale pri oblikovanju samoupravnih aktov delovnih orga- 
nizacij imeti večjo* vlogo tudi občinske skupščine, ki jim je zakon zaupal nad- 
zor nad njimi. Zakon je predpisal obliko, nadzora ob sprejemanju splošnih 
aktov, to je obravnavanje, potrjevanje, dajanje soglasij k statutom in podobno. 
Ni pa določil oblik in metod dela za nadaljnji nadzor, to je nadzor nad izva- 
janjem splošnih aktov delovne organizacije. Tudi metode obravnavanja sta- 
tutov pred njihovim sprejemom niso enotne. Tu ubirajo občinske skupščine 
najrazličnejša pota, za katere je težko reči, ali so res primerne. Menim, da bi 
bilo- potrebno čimprej uveljaviti enotne metode in oblike dela pri obravnavanju 
splošnih aktov v občinski skupščini ter pri nadzoru nad njihovim izvrševanjem. 

Nedavno posvetovanje v Novi Gorici je vsekakor prav gotovo pomemben 
prispevek k rešitvi tega problema. Na to, da v delovnih organizacijah njihovi 
organi upravljanja slabo poznajo svoje splošne akte oziroma, da jih ne upo- 
števajo, kaže vrsta delovnih sporov. Delavci se vse bolj pogosto- poslužujejo 
pravice iz 123. člena temeljnega zakona. Ko občinski upravni organi interve-. 
nirajo pri delovnih organizacijah in začasno zadržijo izvršitev konkretnih aktov,: 
s katerimi so očitno kršene pravice delavcev, ugotavljajo ti organi, da gre v 
mnogih primerih za kršitev lastnih samoupravnih aktov. Ker število delovnih 
sporov iz dneva v dan raste, lahko sklepamo*, da se stanje v delovnih organi- 
zacijah v pogledu urejanja delovnih razmerij ne popravlja dovolj hitro-. Naj- 
pogosteje prihaja do kršitev delavčevih pravic zaradi kršenja določb o postopku, 
nepoznavanja določb temeljnega zakona, predvsem pa zaradi kršenja določb, 
samoupravnih predpisov samih delovnih organizacij. Opaziti je tudi tendenco, 
da se določbe zakona oziroma samoupravnega akta obidejo-. Do- tega prihaja,- 
najpogosteje pri prenehanju delovnega razmerja, predvsem pri odpovedih. V 
teh primerih ugotavljamo-, da marsikje delavca še vedno- ne štejejo- za enako-, 
pravnega člana delovne skupno-sti, ampak le ko-t najeto- delovno silo v smislu 
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mezdnega delovnega razmerja. Mnoge delovne organizacije se poslužujejo insti- 
tucije delovnega razmerja za določen čas kot redne oblike delovnega razmerja, 
čeprav za sklenitev takšnega delovnega razmerja sploh ni pogojev. Tako lahko 
delavca kadarkoli odpustijo. 

S takšno prakso povzročajo med delavci pravno negotovost in se ti ne upajo 
uveljavljati pravic iz delovnega razmerja, ker se kratkomalo bojijo-, da bodo 
pri naslednjem sklepanju pogodb o delovnem razmerju za določen čas odpu- 
ščeni. 

Posebno pozornost zasluži tudi nerešeno vprašanje poskusnega dela. Uva- 
janje poskusnega dela je postalo skoraj pravilo in le redko poskusno delo 
traja manj kot 3 mesece, prej več, pa čeprav narava dela tako dolgega po^- 
skusnega dela ne terja. 

Samoupravnemu urejanju medsebojnih razmerij v delovnih organizacijah 
je posvetila posebno pozornost tudi prva konferenca samoupravljavcev ptujske 
občine, ki je bila konec preteklega meseca v Ptuju. Konferenca je ugotovila, da 
ti odnosi niso v vseh delovnih organizacijah pravilno^ urejeni. Kakor namreč 
obstajajo razlike med delovnimi organizacijami glede uspešnosti poslovanja 
in organizacije proizvodnje, tako so tudi razlike pri samoupravni organizira- 
nosti. Te razlike se zelo nazorno kažejo prav pri samoupravnih aktih delovnih 
organizacij. Površno izdelani samoupravni akti nikakor ne predstavljajo samo- 
upravnega dogovora med člani delovne skupnosti. Zato je konferenca pozvala 
vse samoupravne organe v delovnih organizacijah, naj storijo vse, da bodo 
samoupravni akti strokovno pravilno sestavljeni, medsebojna razmerja na 
primeren način urejena in končno, da bodo samoupravni akti v vsakodnevni 
praksi tudi dosledno upoštevani. Hvala. 

Predsednik Vera Kodarič: Besedo ima poslanec Janez Merhar. 

Janez Merhar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kot je bilo danes že nekajkrat omenjeno, so delovni odnosi tisto področje, ki 
poleg odnosov delitve najbolj neposredno zadevajo vsakega zaposlenega. Zato 
je tudi razumljiva reakcija prizadetih na vse tisto, kar direktno prizadeva nji- 
hove interese. Prav tako je tudi razumljivo, da je malo zakonskih predpisov, ki 
bi sprožili tako različne razprave kot je bilo to v primeru temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih, pred sprejemom zakona in kasneje. 

Posledice stare prakse, da se tudi delovna razmerja v celoti imej a jo z zako- 
nom, se čutijo še danes. Mnogi zagovorniki te prakse še danes trdijo', da je 
bil prejšnji zakon mnogo konkretnejši in bolj oprijemljiv, določal je pravice 
in dolžnosti in mnogo bolje urejal odnose na tem področju. 

Minili sta komaj dve leti in pol, odkar je bil sprejet temeljni- zakon o 
delovnih razmerjih. V tem času se seveda niso mogle v vseh podrobnostih poka- 
zati pozitivne in negativne posledice. Lahko pa trdimo, da je zakon kljub 
pomanjkljivostim, na katere opozarjajo tudi materiali, ki smo jih prejeli, solidna 
osnova, na kateri delovne organizacije in praksa gradijo takšne odnose, ki 
lahko zadovoljijo družbene in individualne potrebe. Velika večina strokovnih 
ljudi, ki se neposredno bavijo z urejanjem delovnih razmerij v kočevski občini, 
meni, da je osnova zakona dobra in zato korenite spremembe tega zakona niso 
potrebne. Ce bi spreminjali zakon v celoti, tako menijo, potem bi bile to le 
formalne spremembe; novi zakon bi v drugačni formulaciji določal isto kar 
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določa praktično že sedanji zakon. Težko bi ob naših sedanjih sociahstičnih 
načelih glede delovnih razmerij pravzaprav dobili tudi nove kvalitetne spre- 
membe. Zato se večina ljudi iz prakse ne navdušuje za stališča tistih, ki 
postavljajo zahtevo, da se temeljni zakon spremeni v celoti. Takšno stališče 
podpira tudi ugotovitev v gradivu republiškega sveta zveze sindikatov o hiper- 
produkciji državne zakonodaje, ki je zlasti močna fudi na tem področju. Vsi ti 
materiali in analize ugotavljajo večji ali manjši razkorak med sedanjim temelj- 
nim zakonom in določili v samoupravnih aktih delovnih organizacij. Ze sedaj 
je težko iti V korak s pogostimi zakonskimi spremembami. V podjetju, kjer 
delam, smo letos pravilnik o delovnih razmerjih i« dvakrat popravili, čeprav 
je bil ocenjen kot eden najboljših v cbčini in čeprav nosi na platnicah let- 
nico 1967. 

Ze zaradi tega bi v podjetjih torej težko prevladalo mnenje in bi se v 
podjetjih težko odlooli za mnenje posameznikov, da temeljni zakon v celoti 
ne ustreza in da: ga je zato treba v celoti spremeniti. Prav tako bi bilo nepra- 
vilnO', če ne bi zadostili upravičenim zahtevam prakse ter ne bi premišljeno 
popravili tistih določb, ki so' se v praksi pokazale kot nevzdržne. Takšne določbe 
v zakonu so in teh določb niti ni tako malo. Danes se je o teh precej govorilo. 

Začasni odbor za samoupravljanje v delovnih organizacijah poudarja, da 
v času, ko je pripravljal materiale za sejo*, ni dobil nobenih formalnih predlo- 
gov za spremembe in dopolnitve temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 
Mnenja sem, da takšne formalne predloge lahko najdemo predvsem v delovnih 
organizacijah, kjer v vsakodnevni praksi nastajajo številni problemi in številna 
vprašanja, ki jih je treba, mnogokrat reševati življenjsko, s polno mero razu- 
mevanja in seveda tudi z zakonskimi predpisi. Naš zbor bo verjetno tudi v 
prihodnje nadaljeval z razpravo o delovnih razmerjih, pri čemer bodo verjetno 
dani mnogi konkretni predlogi in seveda tudi mnoge konkretne rešitve. 

V svoji kratka razpravi ne nameravam naštevati vseh tistih lukenj, ki so 
v zakonu in v samoupravnih aktih, ki obravnavajo delovna razmerja in jih 
bomo morali postopoma prav gotovo odpraviti. Dovolite pa mi, da čisto na 
kratko iz konkretne prakse omenim le dvoje vprašanj, ki se pri nas pojavljajo 
in o katerih pri nas imorda celo neradi govorimo. 

Prvo je konkretna usklajenest samoupravnih aktov z zakonskimi določili, 
drugo pa je vprašanje disciplinske in materialne odgovornosti v naših pod- 
jetjih. 

Tako kot v drugih občinah deluje tudi pri sindikalnem svetu v naši občini 
služba pravne pomoči. Ko smo analizirali primere, ki jih je ta slUžba v pre- 
teklosti obravnavala s področja delovnih razmerij in vzroke nezakonitosti, pred- 
vsem nezakonitih odpustov iz delovne organizacije, smo prišli do ugotovitev, 
da vzrok za nezakonit odpust iz podjetja ni vselej neusklajenost zakona in 
samoupravnih aktov. Celo nasprotno. Samoupravni akti povzeimajo zakonska 
dokučila in na osnovi zakona tudi določajo postopek, ki je v samoupravnem 
aktu natančno določen. Tako se pravzaprav odloči največ delovnih sporov v 
korist delavca prav zato, ker delavec ni bil izključen oziroma odpuščen iz 
delovne organizacije po postopku, ki ga predpisujejo samoupravni akti delov- 
nih organizacij. Poznam primer delavca, ki je tri dni izostal z dela. Delavec o 
tem ni bil niti zaslišan. Povabljen je bil samo na sejo delavskega sveta, kjer 
je disciplinska komisija brez vsakega predhodnega postopka predlagala njegovo 
izključitev. Po prvem glasovanju do izključitve ni prišlo. Šele potem, ko je 
nekdo cd odgovornih močneje povzdignil svoj glas in ponovno povedal, da je 
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delavec izostal z dela tri dni, kar je huda kršitev delovnih dolžnosti, je bil po 
ponovnem glasovanju prizadeti delavec izključen. 

Razumljivo je, da je ta delavec vložil tožbo in izid tožbe ob takem postopku 
je tudi popolnoma jasen. Takšnih primerov na srečo ni mnogo, vendar so. 

Vprašanje disciplinske in materialne odgovornosti v sklopu celotnega kom- 
pleksa delovnih razmerij mnogokrat podcenjujemo. Vendar pa se mnoga 
reformna prizadevanja še vedno končajo prav ob tem. Menim, da so delovna 
razmerja obojestranska. Delavdu, če uporabljam ta termin za vse zaposlene, 
so z zakonom zagotovljene določene pravice, hkrati pa tudi naložene dolžnosti 
in odgovornosti iz delovnega razmerja. Praksa pa kaže, da te pravice poten- 
ciramo in poudarjamo; za vsako ceno* jih hočemo uveljavljati, če smatramo, da 
so okrnjene, dolžnosti pa mnogokrat puščamo ob strani. 

Zakonu se očita, da je naložil delovnim organizacijam disciplinski postopek, 
ki je kompliciran, neučinkovit in drag. Zaradi nestrokovnosti organov, ki ta 
postopek vodijo-, prihaja pogosto do odprave izrečenih disciplinskih ukrepov, 
kar ima prav gotovo negativne posledice. Kazni, ki so predvidene z zakonom, 
razen najhujše, to je izključitev iz delovne organizacije, niso takšne, ki bi 
bistveno vplivale na izboljšanje discipline. Zato mnoge delovne organizacije 
— praksa tako kaže — postopkov ne izpeljejo do kraja, temveč čakajo, da ta 
postopek enostavno zastara in s tem tudi ugasne. Še posebno- pa je neučinkovito 
uveljavljanje materialne odgovornosti delavcev nasproti delovni organizaciji. 
Člen 94. temeljnega zakona o delovnih razmerjih določa, da je delavec dolžan 
povrniti materialno škodo, ki jo je povzročil namerno ali z grobo malomarnostjo. 
Posebno sporno je dokazovanje prav te grobe malenkosti. Delavec namreč 
odgovarja po načelu dokazane krivde. Torej mora delovna organizacija dokazati 
naklep ali grobo malomarnost, in še to s tožbo na sodišču, ker druge možnosti, 
če delavec ne pristane na prostovoljno povrnitev škode, praktično ni. Takšna 
pravda pa je navadno dolga in v njih delovna organizacija le redko- uspe, 
posebno- še, če gre za večjo škodo. 

Delam v transportnem podjetju, kjer nastajajo ogromne materialne ško-de, 
letno dosežejo več deset milijonov dinarjev, tisti pa, ki je škodo prizadejal, ne 
po-vrne niti simboličnega zneska. 

Na koncu naj še omenim, da bomo anomalije in pomanjkljivosti zakona 
ter samoupravnih akt-ov lahko odpravili le tedaj, če bomo spremljali njihovo 
izvajanje in morda bolj ko-t doslej tudi proučevali probleme tom, kjer nastajajo, 
to je v -delovnih organizacijah. 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Hvala lepa. Predlagam 20-minutni odmor. 
Mislim, da se po-slanci s tem strinjate. (Da.) 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik Vera Ko-larič: Tovarišice in tovariši poslanci. Nadalju- 
jemo- z razpravo. Besedo ima dr. Vanek Šiftar. Prosim. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovarišice in tovariši, tovarišica predsednica. V 
poročilu začasnega odbora je med zaključki zapisano tudi to, da mora začasni 
odbor nadaljevati delo. Ta "ugotovitev oziroma priporočilo začasnemu odboru 
je izhodišče moje razprave. 
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Zdi se mi, da bi morali proučevati delovna razmerja širše kot smo to 
doslej delali, in sicer zato, ker delovna razmerja tangirajo tudi ostale zbore 
naše skupščine. _ 

- Menim, da bi se morali pri proučevanju delovnih razmerij bolj kot doslej 
ukvarjati s pozitivnimi izkušnjami in originalnimi rešitvami. S tem bi tudi 
naš zbor oziroma odbor dajal podporo takim prizadevanjem. 

Naslednje vprašanje, ki me interesira, je odnos med skupščino in delovno 
skupnostjo. Mislim, da tega vprašanja še nismo dovolj razčistili, čeprav smo 
o tem že razpravljali. Zadovoljimo se s tem, da status obravnavamo in ga 
potem prepustimo svojemu življenju. Nihče pa ne spremlja njegovih sprememb. 
Menim, da bi prav tako morali poskrbeti za spremljanje in obravnavanje vseh 
sprememb, ki jih 'doživlja statut. 

Med ugotovitvami, o katerih razpravljamo, je tudi ta, da v občinski upravi 
nimamo dovolj razvite strokovne službe, ki bi lahko pomagala delovnim skup- 
nostim. Mislim, da bi morali energičneje zastaviti vprašanje strukture uprave, 
kajti le strokovna uprava bi lahko nudila učinkovito pomoč. 

Dejal sem, da je treba kompleksneje obravnavati delovna razmerja. De- 
lovna razmerja dajejo človeku njegov status. Ob tej ugotovitvi pa želim spre- 
govoriti o pojavu, katerega se v razpravah izogibamo, vendar objektivno obstoja 
in nas teži. To so prekinitve dela, oziroma kot jih sicer imenujemo, stavke. 
Menim, da si ne smemo zapirati oči pred dejstvom, da stavke, ki smo jih imeli 
leta 1966 v Socialistični republiki Sloveniji, predstavljajo čez 34fl/o vseh tovrst- 
nih prekinitev dela v Jugoslaviji. Številčno so prekinitve dela v Sloveniji sicer 
z leta v leto vpadale, vendar je treba upoštevati, da je šlo to tudi v precejšnji 
meri na račun neregistriranih ali na drug način prikritih prekinitev dela. Tudi 
za obravnavanje delovnih razmerij pomembno vprašanje, kakšni, so vzroki za 
prekinitev dela? Vzroki, vsaj po dosedanjih raziskavah, ki pa niso končane in 
o katerih je deloma govoril tovariš dr. Kyovsky, pa kažejo na dva osnovna 
izvira in sicer na delitev dohodka in na nerazvitost samoupravljanja. 

Še en problem se mi vsiljuje v zvezi s prekinitvami dela. Prekinitve dela 
v Sloveniji, kolikor jih lahko spremljamo, po številu sicer padajo, na drugi 
strani pa se pojavljajo bolj organizirano in dobivajo, vsaj nekatere, določene 
simpatije ali podporo okoliškega prebivalstva, namreč prebivalstva okrog tiste 
delovne enote ali delovne organizacije, kjer je do prekinitve prišlo. Glede na 
to menim, da je nujno potrebno v zvezi s proučevanjem delovnih razmerij pro- 
učevati tudi funkcioniranje samoupravljanja kot enega izmed bistvenih elemen- 
tov novo nastajajočih delovnih razmerij. 

Skrajni čas je že, da se lotimo tudi proučevanja pravilnikov o delitvi 
osebnega dohodka, kakor tudi pravilnikov o delitvi celotnega dohodka. Ko bo 
naš zbor razpravljal o proračunu, bomo zato morali upoštevati, da je treba 
zagotoviti proračunska sredstva za nadaljevanje začetega znanstveno-razisko- 
valnega dela na teh področjih in tako priti do ugotovitve 'dejanskega stanja. 

Govorilo se je tudi o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih. O tem je govoril tudi tovariš Svab, ki je dejal, da so 
priprave v tej smeri začasno, odložene. Vendar se pridružujem mnenju, ki ga 
je izrekel tovariš predsednik vrhovnega sodišča Lojze Piškur, ko pravi, da ne 
bi smelo priti do sprememb brez širših razprav. V materialih zveznih organov, 
ki so pripravljali spremembo temeljnega zakona o delovnih razmerjih, se ti 
močno sklicujejo na prakso. Mene je zanimalo., ali je praksa dala v tej smeri 
kaj iniciative in sem šel povprašat v 25 delovnih organizacij, v katerih je zapo- 
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slenih čez 70 000 delavcev. Ugotovil sem, da nobena izmed teh delovnih orga- 
nizacij ni dala predloga za spremembo ali dopolnitev, niti ni nobena dobila 
informacije od zveznega organa. Le delovna organizacija TAM je dobila pred 
nekaj dnevi cd gospodarske zbornice SR Slovenije že izdelani osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o delovnih razmerjih, in to 
v srbohrvaščini. Menim, da je treba tak postopek grajati, ker nasprotuje po- 
stopku, ki smo ga deklarirali in je sprejet v poslovniku zvezne skupščine. 

Brez namena, da spodbudimo kakršenkoli šovinizem, menim, da je v tej 
zvezi na mestu opozorilo, da je že skrajni čas, da nam pošiljajo osnutke tudi v 
slovenščini. To je potrebno tudi zato, da se izgrajuje naša pravna terminologija. 
V splošnih aktih v delovnih organizacijah je namreč toliko terminov, da tisti, 
ki so splošne akte sestavljali, često ne vedo, kaj ti termini pomenijo. Zaradi tega 
se pojavljajo tudi nejasnosti. 

Tovariš Miklič in "tovariš dr. Kyovsky sta tudi govorila o vprašanju spre- 
memb temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Nekateri zatrjujejo, da v teh 
spremebah, ki obsegajo 24 členov, ni sistemskih vprašanj. Danes smo v raz- 
piavi že slišali, da to ne drži. V tej zvezi menim, naj delo poteka koordinirano. 
Danes imamo dva toka za spremembo temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 
Eden je ta, o katerem smo govorili, drugega pa so sprožili sindikati oziroma 
republiški svet zveze sindikatov glede vprašanj reelekcije direktorja in vodilnih 
oseb. Mislim, da je treba to dvoje združevati in potem enotno in celovito ob- 
ravnavati vse probleme. Naš začasni odbor je dal vso podporo misli, ki jo je 
izrekel danes tudi tovariš Kyovsky, namreč, da že prihaja čas, da razmišljamo 
o kodifikaciji delovnega prava. 

V zvezi z delovnim pravom še tole. V poročilu začasnega odbora smo 
ugotovili, da je pri strokovnih kadrih zelo malo interesa za urejanje delovnega 
prava. Ponovno se vprašam, ali so dovolj poučeni oziroma ali so dovolj študi- 
rali in ali so bili dovolj seznanjeni z delovnim pravom? Zato podpiram idejo, 
ki jo je na VI. mednarodnem kongresu v Stockholmu izrazil gospod Marcel 
David, ki je celo predlagal, naj bi se poučevanje delovnega prava razširilo tudi 
na tehniške šole, ki vzgajajo tehniški kader. O tem problemu in o teh stališčih 
je precej napisal tovariš dr. Hudi Kyovsky. 

Nadalje govorimo o splošnih aktih. Ugotovili smo, da so ti splošni akti 
prepisani in imajo skupnega očeta, morda nekje v Zagrebu, v Sarajevu, ali 
celo v Beogradu; skupnega očeta, katerega pa ne priznavajo. Redki splošni 
akti pridejo pred ustavno sodišče. To ugotovi, da je ta ali oni splošni akt neza- 
konit. Prizadeti splošni akt potem sicer popravijo, ostali bratje ali kakor jih 
že imenujemo, pa ostanejo nedotaknjeni. Menim, da bi morali o tem razmišljati. 
Na nekaterih simpozijih je bilo predlagano, da bi v takih primerih morali tudi 
v vseh drugih statutih oziroma splošnih aktih odpraviti enake pomanjkljivosti 
oziroma nezakonitosti. Pri tem se je obravnavala tudi vloga sodišč pri bdenju 
nad zakonitostjo. 

Mimogrede sem pogledal včerajšnjo številko »Dela«. Zanimalo me je, kaj je 
napisano v razpisih. Zelo vesel bi bil, če bi občinske skupščine upoštevale moje 
kritične ugotovitve. Pri teh objavah za zasedbo delovnih mest najprej ni jasno, 
ali gre za razpise ali za objave, ker je vse skupaj pomešano. Izbral sem osem 
primerov, in sicer: splošno gradbeno podjetje Primorje Ajdovščina, komunalno 
podjetje Ilirska Bistrica, gradbeno podjetje »Obnova« Ljubljana, osnovna šola 
Kočevje, osnovna šola Janko Kersnik za podružnično šolo Zlato polje, pekari j a 
Domžale, »In do s« Ljubljana in Ljubljanske mlekarne. Zakaj jih navajam? 
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Pri vseh teh —1 bodisi v objavah ali v razpisih je precej nezakonitosti, ki 
podpirajo subjektivizem s tem, ko pravijo: »razpis — objava velja do zasedbe 
delovnega mesta«. Mi si pa prizadevamo za javnost pri zaposlovanju. V primera 
šole »Janko Kersnik« za podružnično šolo Zlato polje v razpisu sploh ni roka, 
temveč je zapisano: »Obstoji možnost sprejema za nedoločen čas — učitelja«. 
Torej obstoji možnost in ni jasno ali je delovno mesto prosto ali ne. Pričakujem, 
da bodo občinske skupščine na te nezakonitosti reagirale. 

Mislim, da je še en problem, ki povzroča določene težave, namreč odnos 
splošnih aktov v delovnih organizacijah do pri nas sprejetih, ratificiranih in 
objavljenih konvencij mednarodne organizacije dela. To je nerešen problem, 
ki povzroča tudi precej nejasnosti v praksi. 

Na koncu dajem dva konkretnejša predloga. Po mojem mnenju bi moral 
začasni odbor organizacijsko-političnega zbora bolj kot doslej spremljati tudi 
delo posameznih simpozijev oziroma posameznih znanstvenih posvetovanj, na 
katerih se razpravljajo vprašanja, ki jih danes obravnavamo. Nadalje bi bilo 
zelo prav, če bi skupno z republiškim sekretariatom za delo in republiškim 
svetom zveze sindiktov Jugoslavije, na pc'dlagi gradiva, ki nam je bilo pred- 
loženo in sprejetih sklepov organizirali področna posvetovanja in spremljali 
uveljavljanje teh sklepov v praktičnem življenju. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič : Besedo ima poslanka Vladka Jan. 

Vladka Jan: Tovarišica predsednica, tovarišioe in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da spregovorim o problematiki, ki se ponuja ob sprejemanju 
samoupravnih aktov, ki jih predvideva temeljni zakon za šolske zavode. Čeprav 
je večina šolskih zavodov uspela sprejeti statute, pravilnike o delovnih raz^ 
(merjih in 'druge samoupravne akte v predvidenem roku oziroma z manjšo 
ali večjo' zamudo, pa lahko ugotovimo, da so mnogi šolski kolektivi spet pri- 
siljeni popravljati te akte, saj je spomladi sprejeti zakon o srednjih šolah 
spremenil učne obveznosti, ki so močno prizadele v statfutih in pravilnikih 
uveljavljene delovne dolžnosti. Tudi nove teze za enotne osnove meril za finan- 
ciranje dejavnosti izobraževalnih zavodov vsebujejo mnoga spremenjena merila 
in če so se kolektivi že potrudili uskladiti svoje statute z zakonom o srednjih 
šolah, je pred njimi novo usklajevanje z merili, ki jih bo sprejela republiška 
iobraževalna skupnost. Statutarna določila, ki so doslej določala delovne dolž- 
nosti, na primer, vodilnih pedagoških delavcev v vrtcih, osnovnih šolah in 
srednjih šolah, so se ponovno, zamajiala. Delovna skupnost že tretjič v enem 
samem šolskem letu spreminja statut. 

Sodim, da se večina občinskih statutarnih komisij še ni poslužila pooblastil, 
ki jih imajo na področju oblikovanja samoupravnih aktov. Potrebna bi bila 
učinkovita vsebinska obravnava mimo formalističnega postopka zgolj zaradi 
zadostitve zakonski obveznosti. Na tem področju, menim, se ponuja tudi sindi- 
kalnim organizacijam in občinskim sindikalnim svetom nešteto možnosti za 
zaščito delavcev, zlasti v določilih, ki govore o sprejemu delavca na delo. Mnogi 
šolski zavodi, na primer, mislijo v tem obdobju le na dinar in ne tudi na osnov- 
ne pravice, ki izhajajo iz dela. Zato se vse bolj navdušujejo za sklenitev delov- 
nih razmerij za določen čas, ali civilno-pravno razmerje, ne da bi upoštevali, 
da traja šolsko leto cd 1. septembra do 31. avgusta. Sindikalne organizacije bi 
morale zaščititi šolnike zlasti v primeru, ko gre v resnici za dopolnilo osnovnega 
nepolnega delovnega razmerja. Največ krivic zadene tako zlasti predavatelje 
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filozofije, sociologije, psihologije, glasbene ali likovne vzgoje, torej predmetnih 
področij, ki zaradi majhnega števila ur v predmetniku ne morejo imeti polne 
zaposlitve, na srednjevelikih ah manjših zavodih. Zato morajo ti predavatelji 
poučevati na več zavodih. Je res mogoče računati na dobro voljo delovnih 
skupnosti, ki si s takim ravnanjem prilaščajo skromne vsote denarja? 

Podobni problemi se javljajo tudi ob nerazčiščenih vprašanjih glede raz- 
pisov ali razglasov delovnih mest z nepolnim delovnim časom. Če bi bila vsa 
taka delovna mesta zares, razpisana ali razglašena, bi bilo moči rešiti še marsi- 
kakšen problem nezaposlenih, zlasti predmetnih učiteljev in profesorjev na 
osnovnih in srednjih šolah. Saj bi mlad strokovnjak lahko kombiniral, ko to 
zakon dopušča, zaposlitev na dveh ali treh zavodih. Proti takim rešitvam pa 
govori morala tistih, ki bi z nekaj dobrodošlimi nadurami in z nestrokovnim 
delom radi povečali svoj dohodek. 

V gradivu, ki nam je bilo na voljo, se ugotavlja, da so analizirani akti po- 
kazali, da se delovne organizacije vse bolj navdušujejo za poskusno delo. Ne 
poznam pa šolskega statuta, ki bi tako poskusno delo uvedel za učitelja, čeprav 
bi lahko prav v poskusnem obdobju prosvetni delavec dokazal, ali se bo kot 
strokovnjak z določeno izobrazbo' uspel vživeti tudi v pedagoško delo ali ne. 
Ker so pri tem poskusni kunci pravzaprav otroci, so posledice nepravočasnega 
'ukrepanja včasih prav boleče. 

Ce gre pri sprejemanju samoupravnih aktov za bolj demokratične odnose, 
bi se morali taki odnosi izražati v šolah zlasti v odnosih učitelj — učenec in 
učitelj — učenčevi starši. Mnogi prosvetni delavci pa priznavajo še vedno le 
samoupravne pravice v odnosih med učitelji samimi. 

Naj na koncu še omenim vprašanje, kako zagotoviti, da bi šola imela naj- 
boljše vzgojitelje in najboljše strokovnjake. Ob še tako dobrem pedagoškem 
vodji je delo. z nepedagogiziranimi strokovnjaki, ki ne delujejo kot celostni 
družbeni delavci, težko. Zato dvomim, če bo cilj dosežen le z reelekcijo direk- 
torjev šol, saj so v šolstvu vsa mesta pedagoških delavcev samostojna stro- 
kovna delovna mesta in tako< niso vodilna delovna mesta. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima poslanec Florijan Jančič. 

Florijan Jančič: Tovarišica predsednica, tovariši ce in tovariši po- 
slanci! Analizo. o statutih in dr'ugih splošnih aktih delovnih organizacij v zvezi 
z delovnimi spori, ki smo jo prejeli kot poslanci tega zbora, ocenjujem kot 
objektivni prerez obstoječih problemov in značilnih pojavov, ki spremljajo po 
noveli zakona o delovnih razmerjih razvoj samoupravnih aktov s tega področja. 
Ugotovitve analize kažejo, s kakšnim zaostrenim čutom spremljajo pravosodni 
organi dogajanja na tem zelo zahtevnem ter važnem torišču življenja naše socia- 
listične družbe. Pridružujem se ugotovitvam in stališčem analize, še zlasti tistim 
stališčem, v katerih vrhovno sodišče SR Slovenije predlaga specializacijo sod- 
nikov za reševanje delovnih sporov in pritegnitev sodnikov porotnikov z izkuš- 
njami v delavskem samoupravljanju. V tem pristopi k problemu v okviru 
ostalih analiz in prikazanih ukrepov vidikn malo reformo za razreševanje enega 
dela prikazanih problemov. 

Ukrepanje glede na zaskrbljujoče razmere na področju delovne zakono- 
daje, zlasti na področju avtonomnega urejanja delovnih razmerij, je nujno. 
Prepričan pa sem, da je potrebna trezna presoja ukrepov, ker ne moremo v 
kratkem času kompleksno urediti družbene problematike na tem področj'u. Tudi 
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v trenutni spremembi zakona o delovnih razmerjih ne vidim rešitve, ker bi 
bila preuranjena. V celoti se strinjam z mnenjem začasnega odbora, da so nagle 
improvizirane spremembe zakona lahko prej v škodo kot v korist že tako s 
spremembami prej obremenjenega področja delovnih razmerij. 

Obstoječi zakon je principialen in odpira široke možnosti za originarne 
rešitve in nadaljnji razmah samoupravne normative. Na njegov račun je sicer 
veliko pripomb, češ da prehiteva čas, da je nerazumljiv in težko uporabljiv. 
Imam pa občutek, da nam v obdobju prehoda iz precej kazuistične zakonodaje 
k principialnim temeljnim zakonskim rešitvam povzroča največ težav neustrez- 
na struktura kadrov. Prav v tem je problem, kajti pri taki uporabi zakona je 
potreben str okovan jak ne pa birokrat. 

Zaradi tega menim, da bi morali ob razpravi in strokovnem znanstvenem 
proučevanju razvijati in uveljavljati samoupravno upravo v praksi, vendar 
pa bi morali urejati nekatera vprašanja tudi z državnim pravom. Vsekakor bi 
bilo koristno proučiti, kakšne so dejanske potrebe in v zvezi z njimi tudi mož- 
nosti za specializirane senate za reševanje delovnih sporov na prvi stopnji, ki 
bi delovali po načelu regionalne organiziranosti. Prav tako naj bi se proučilo 
reševanje delovnih sporov na drugi stopnji, in sicer s formiranjem specializi- 
ranih senatov, v katerih bi poleg poklicnega sodnika delovali tudi sodniki 
porotniki. S tem bi po moji oceni dosegli enotnejšo usmerjevalno funkcijo, 
kajti nižja sodišča, kakor tudi delovne organizacije, spremljajo odločitve višjih 
sodišč. Hkrati pa bi s tem šolali člane kolektivov prek funkcije sodnika po- 
rotnika. 

Nič manj koristna je proučitev možnosti oziroma ovir za sprejem zakona 
o kvalifikacijskih merilih za določena vodilna mesta v delovnih organizacijah. 
V prid temu predpisu govori pričujoča problematika. 

Ne morem mimo ugotovitve, da tudi občinske skupščine niso vedno> z 
zadostnim čutom odgovornosti skrbele za razvijanje avtonomnega prava, če- 
prav so bile in so po veljavnih zakonih za to še posebno zadolžene. Avtonomna 
normativa je bila doslej preveč pod vplivom organov občinske uprave, ne pa 
pod vplivom občinskih teles. Zaradi tega je treba v tej zvezi zagotoviti čim 
intenzivnejši stalni in odgovorni odnos skupščin do samoupravne normative. 
Nadalje menim, da je umestno priporočiti zvezi sindikatov Slovenije, da zago- 
tovi pri občinskih sindikalnih svetih, tam, kjer tega še niso storili, da organizi- 
rajo brezplačno pravno pomoč zaposlenim delavcem. To službo pa bi imorali 
zaupati pravnikom, ki dobro obvladajo področje delovnega prava. 

Ne trdilm, da so to najboljše možnosti, katerih se je moč poslužiti v času, 
dokler se ta problematika ne uredi s celovitejšimi rešitvami, vendar je z ure- 
janjem potrebno nekje pričeti. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolari č : Hvala lepa! Besedo ima dr. Branko Furlan. 

Dr. Branko Furlan; Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! V obširnem materialu o problematiki samoupravnega urejanja delov- 
nih razmerij v delovnih organizacijah na območju naše republike, ki smo ga 
prejeli za današnjo sejo zbora, je prikazana dokaj realna slika dejanskega stanja 
na tem področju. 

Temeljni zakon o delovnih razmerjih pooblašča delovne organizacije in jih 
obenem obvezuje, da s svojimi samoupravnimi akti samostojno urejajo vrsto 
važnih vprašanj s področja delovnih razmerij. iz predloženih analiz vrhovnega 
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sodišča SR Slovenije, inštituta za javno' upravo in delovna razmerja pri pravni 
fakulteti v Ljubljani ter republiškega sveta zveze sindikatov Jugoslavije pa 
je razvidno, da delovne organizacije v svojih statutih in drugih splošnih aktih, 
s katerimi urejajo delovna razmerja, teh pooblastil niso izkoristile in tudi niso 
izpolnile vseh obveznosti, ki jim jih nalaga navedeni zakon. Razen redkih 
izjem so' namreč splošni akti pomanjkljivi in površni ter niso povsem usklajeni 
s temeljnim zakonom o delovnih razmerjih. Takšne ugotovitve niso razvese- 
ljive, ne moremo pa pripisovati vse krivde za takšno stanje samo delovnim 
organizacijam, ker bi nas lahko to privedlo do napačnega zaključka, da naši 
kolektivi niso- dovolj sposobni ustvarjati in utrjevati samoupravljanja kot edine 
alternative našega družbenega sistema, ali kar bi bilo še bolj absurdno, da ga 
odklanjajo. Vzroki za navedene pomanjkljivosti so zelo različni: 

1. obveznosti, ki jih zakon nalaga delovnim kolektivom, niso enostavne. 
Zakonodajalec evidentno predpostavlja, da razpolagajo- delovne organizacije s 
pravnimi strokovnjaki, ki bi bili sposobni rešiti vsako še tako zapleteno vpra- 
šanje s področja delovnih razmerij. Stanje je povsem, drugačno. Ogromna 
večina delovnih organizacij sploh nima pravne službe, kaj še, da bi razpolagala 
z dovolj spretnimi strokovnjaki s področja delovnega prava; 

2. s sestavljanjem predlogov samoupravnih aktov se v delovnih organizaci- 
jah bavi le ožje število strokovnih delavcev, če jih sploh imajo, in še ti le v 
mejah svojih delovnih dolžnosti. Pričakovati, da bodo pri tem sodelovali vsi 
člani kolektiva, pa bi bilo nerealno; 

3. usklajevanje samoupravnih aktov s temeljnim zakonom o delovnih raz- 
merjih je sovpadlo s pripravami drugih, prav tako na kratke roke vezanih 
aktov, kot so pravilnik o varstvu pri delu, plan in program za prehod na skraj- 
šani delovni čas, pravilnik o sistemizaciji delovnih mest itd. Velik obseg dela 
in naglica nista imogla dati zaželenih rezultatov. Posledica tega so površno 
izdelani in le za. silo usklajeni splošni akti; 

4. spremembe, zlasti pa predhodne razprave o spremembah temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih prav v času, ko je marsikatera organizacija imela 
že pripravljene predloge novih pravilnikov, so< povzročile mnogo negodovanja 
in nezaupanje v trajnost ustvarjenih temeljev našega novega delovnega prava. 
Zaradi sprememb je bilo treba vse delo znova začeti ; 

5. delovne organizacije, ki svojih samoupravnih aktov niso bile sposobne 
ali niso mogle pravočasno- uskladiti; takšnih organizacij pa ni bilo malo-; so jih 
prepisale cd drugih ali jih celo nabavile od posameznikov in organizacij, ki so 
jih začele serijsko izdelovati. Samoupravni akti so tako poštah pravo tržno 
blago- in je zato tudi naravno, da niso- mogli odražati stanja in potreb delovnih 
skupnosti; 

6. pomoč, ki jo ob sprejemanju samoupravnih aktov nudijo delovnim 
organizacijam organi občinskih skupščin in druge organizacije, sindikati, repu- 
bliški upravni organi, zavodi itd., je znatno premajhna. Občinske skupščine se 
le v redkih primerih poslužujejo, zakonskega pooblastila, da zahtevajo in ob- 
ravnavajo predloge splošnih aktov podjetij pred njihovim sprejemom. Tudi 
nadzorstvo nad zakonitostjo dela podjetij ie neučinkovito. To- nalogo bi morali 
opravljati organi občinskih skupščin. Te pa nimajo ah nimajo dovolj strokov- 
nih kadrov, da bi lahko nudile večjo pomoč in opravljale nadzor nad zakoni- 
tostjo dela podjetij. 

To so po mojem mnenju poglavitni vzroki nezadovoljivega stanja splošnih 
aktov, s katerimi delovni kolektivi urejajo medsebojna delovna razmerja. Se- 
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veda so še drugi razlogi, ki so navedeni v priloženih analizah, vendar pa se 
pri teh ne bi zadrževal. Naj navedem še to, da delovni kolektivi niso popolnoma 
osvojili vse nove terminologije temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

Z opisanim stanjem seveda nikakor ne moremo biti zadovoljni. Tudi se ne 
smemo zadovoljiti le z ugotovitvami, temveč moramo stremeti za tem, da se 
stanje postopoma izboljša, pri čemer so- potrebni večja strpnost in razumeva- 
nje, zlasti pa večja strokovna pomoč delovnim organizacijam. Ni namreč mo- 
goče pričakovati, da bi v tako kratkem času lahko izdelale popoln sistem 
notranjih samoupravnih norm, medtem ko se državni predpisi, ki so podlaga 
za reševanje samoupravnih odnosov, stalno spreminjajo. 

Od delovnih kolektivov zahtevamo bolj zavestno hotenje do samouprav- 
ljanja in tolikšno strokovno sposobnost, da bi na podlagi obstoječega zakona 
našli trajne gospodarske in politično utemeljene rešitve notranjih odnosov, 
hkrati pa se celo na ravni federacije razpravlja o spremembah temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih in se pri tem pojavljajo popolnoma različna mne- 
nja in stališča. Eni namreč trdijo-, da je zakon preširok, ker ureja določena 
vprašanja v podrobnostih in s tem ovira večjo* iniciativo delovnih skupnosti za 
samoupravno urejanje teh vprašanj, hkrati pa drugi trdijo-, da se možnosti 
samostojnega urejanja delovnih razmerij lahko poslužujejo le tiste organizacije, 
ki imajo dobro organizirane pravne službe, zaradi česar naj bi bil zakon tak, 
da bi bilo mogoče neposredno aplicirati njegove določbe v primerih, ko delovne 
organizacije tega nimajo urejenega v lastnih samoupravnih aktih. 

Omenil sem razprave in različna stališča do temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih, vemo pa tudi, da že obstoje konkretni predlogi za njegovo- spre- 
membo. Prva faza zelo važnih in kompleksnih nalog v zvezi z izdelavo samo- 
upravnih aktov naj bi bila zaključena. Zato je že nastopil čas za nove spre- 
membe zakona in sistema samoupravnega reguliranja delovnih razmerij. Tako 
menijo pobudniki sprememb. 

Splošna ugotovitev, da je temeljni zakon o delovnih razmerjih pomanjkljiv 
in da je potrebno našo delovno zakonodajo stalno izpopolnjevati, pa ne opra- 
vičuje njegovih takojšnjih sprememb. Malo je verjetno, da bi lahko s predvi- 
denimi spremembami rešili vsa še nerešena ali nejasna vprašanja glede delov- 
nih razmerij. Zakon je potreben temeljite revizije in ne samo- delovnih spre- 
memb. Revizija pa se ne more opraviti kar čez noč. Ce bo prišlo do hitrih in 
ne dovolj utemeljenih sprememb zakona, se bodo ponovile vse tiste napake 
in pomanjkljivosti, ki jih danes ugotavljamo glede vsebine in kakovosti samo- 
upravnih aktov, predvsem pa bo to negativno vplivalo na zaupanje delovnih 
ljudi v stabilnost naših predpisov, da ne cknenjam ogromnega dela in stro- 
škov, ki jih bomo ponovno naprtili delovnim organizacijam v zvezi s ponovnim 
spreminjanjem samoupravnih aktov, s katerimi so že uredili, čeprav pomanj- 
kljivo, delovna razmerja na podlagi sedaj veljavnega zakona. Zato najprej 
izboljšujmo in utrjujmo to, kar imamo-. To- seveda ne izključuje možnosti pro- 
učevanja in nadaljnjega izboljševanja ter izpopolnjevanja našega samouprav- 
nega sistema, toda ne mimo tistih, ki so najbolj prizadeti in zainteresirani, to 
je samoup-ravljalcev samih, in ne z naglimi ter malo proučenimi in ne dovolj 
utemeljenimi spremembami. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Prijav k razpravi nimam več. 
Vprašam, ali še kdo želi razpravljati? Prosim! 
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Jože Trošt : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nastanek in razvoj splošnih aktov v delovnih organizacijah, njihovo vsebinsko 
urejanje in poglabljanje ter njihovo mesto v našem pravnem sistemu je 
funkcionalno povezano z nastankom in napredkom samoupravljanja. Temeljni 
zakon o delovnih razmerjih je okviren in zato dopušča splošnim aktom celovito 
ureditev delovnih razmerij v dopolnitev pomembnih poglavij, kakor so: posebni 
pogoji za sprejem na delo, poskusno delo, strokovno izpopolnjevanje, razpore- 
janje na delo, trajanje dopustov, odpovedni rok in drugo. Prav tako se s sploš- 
nimi akti opredeljujejo in določajo pogoji ter postopki za pridobitev pravic in 
prevzem dolžnosti, ki nastanejo iz sklenitve delovnih razmerij. Tudi meritorno 
odločanje ni mogoče brez splošnih aktov. Zato so se vsebinsko in formalno 
pomanjkljivi splošni akti velikokrat pojavili kot ovira za pravno sigurnost in 
učinkovitost pravne urejenosti delovnih razmerij, saj tvori podlaga za odločanje 
predvsem splošni akt in ne zakon. Splošni akt seveda pod pogojem, da je za- 
konit, to je, da ie skladen z ustavo in zakonom in. da je sprejet po določenem 
postopku. Sodišča splošne pristojnosti uporabljajo pri reševanju delovnih spo- 
rov statute, pravilnike o delovnih razmerjih in. druge predpise delovne organi- 
zacije, katere delovni spor rešujejo. Pogosto sodišča pri tem delu ugotavljajo, 
da so ti akti pomanjkljivi, v nekaterih določbah celo nezakoniti, ali pa da sploh 
ne vsebujejo določb, ki bi urejala določeno materijo. Zato so taki splošni akti 
neuporabni in mora sodišče pri odločanju uporabiti zakon, ki pa marsikje ne 
vsebuje preciznih določb, tako da morajo sodišča pri reševanju konkretnih 
zadev tolmačiti zakon po njegovem namenu. 

Samoupravni akti delovnih organizacij so pomanjkljivi tudi zato, ker se 
sprejemajo preveč kampanjsko in se po sprejemu ne dopolnijo z novotami, 
ki jih prinašajo pozitivni predpisi ali pa jih ustvarja sodna praksa. Menim, da 
je treba pozdraviti delo občinske skupščine Nova Gorica, ki je vprašanju 
sprejemanja samoupravnih aktov posvetila večjo skrb in tudi spremlja razvoj 
statutarnih predpisov. Zaradi izpopolnjevanja samoupravnih predpisov bodo 
morale delovne organizacije prek svojih strokovnih služb posvetiti večjo po- 
zornost, seveda bodo morale več storiti tudi občinske skupščine in sindikalne 
organizacije. 

Sodišča in drugi organi ugotavljajo, da delovni spori sicer naraščajo, ven- 
dar pa je njihovo število še vedno majhno v primerjavi z izdanimi nezakoni- 
timi rešitvami, ki jih zoper delavce izrekajo delovne organizacije. Opaža se, 
da se delavci neradi poslužujejo pravnih sredstev in da vlagajo tožbe le v 
skrajnem primeru šele potem, ko niso mogli uspeti s svojimi zahtevki v delov- 
nih organizacijah. Zahtevki, ki jih delavci vlagajo v delovnih organizacijah 
na upravne odbore in delavske svete, ostanejo največkrat brez uspeha, saj 
Upravni odbori in delavski sveti v večini primerov potrdijo sklepe nižjih orga- 
nov, čeprav so mnogokrat tudi nezakoniti. Vzroke za maloštevilnost delovnih 
sporov je iskati tudi v bojazni delavca, da bi se odnosi med njim in pode j t jem 
zaostrili in bi si tako za vedno zaprl vrata za vrnitev v delovno organizacijo. 
Prav tako je iskati vzroke za maloštevilnost delovnih sporov tudi v tem, da so 
delavci še vedno premalo seznanjeni s svojimi pravicami. V mnogih primerih 
delavce raje sprejmejo odpoved in odškodnino, kakor da bi se vrnili v delovno 
organizacijo, če so se odnosi toliko poslabšali, da bi bila vrnitev otežkočena. 

Zaradi takšnega stanja menim, da bi morale delovne organizacije z večjim 
čutom odgovornosti sklepati o pravicah delavcev. Delavcem bi morale pomagati 
tudi pravne službe v podjetju, okrepiti pa bi bilo treba tudi že nekatere ob- 
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stoječe službe pravne pomoči, ustanovljene pri občinskih sindikalnih svetih in 
razširiti njihovo delovanje tudi na zastopanje delavcev pred sodišči. To bi bilo 
tembolj nujno, ker delavec, ki ostane brez dela in seveda brez dohodkov, ne more 
odvetniku plačevati honorarja, ki je zelo visok in odvetniki takšnih zastopanj 
tudi največkrat ne sprejmejo. 

Kot predmet delovnih sporov, zaradi katerih delavci vlagajo tožbe, se 
pojavljajo prvenstveno zahtevki za ugotovitev nezakonitosti sklepov o prene- 
hanju dela zaradi zmanjšanja obsega poslovanja oziroma dela, zaradi ukinitve 
delovnega mesta, zaradi premestitve in plačil ali zaradi razpisanih postopkov; 
v manjšem številu pa tudi zaradi nezakonitih postopkov, s katerimi ugotavljajo 
kršitev delovnih dolžnosti. V nekaterih primerih sodišča ugotavljajo, da se 
delovne organizacije poslužujejo neresničnih odpovednih razlogov, da bi se 
znebile delavca; mnogokrat pa so odpovedni razlogi sicer resnični, vendar so 
delovne organizacije kršile odpovedni postopek. 

Največje težave povzročajo delovnim organizacijam postopki pri izključitvi 
delavca iz delovne organizacije, zato so ti postopki, ker niso urejeni v splošnih 
aktih, skoraj vedno nezakoniti. Opaziti pa je tudi, da delovne organizacije na- 
mesto da bi izvedle postopek za ugotovitev kršitve delovnih dolžnosti in iz- 
ključitve delavca iz delovne organizacije, raje sprejmejo sklep o prenehanju 
dela zaradi kakšnega drugega odpovednega razloga. Z izpopolnitvami samo- 
upravnih predpisov, z organizirano dobro strokovno službo v delovnih organi- 
zacijah in s seznanjanjem delavcev s samoupravnimi predpisi bi se brez dvoma 
preprečilo mnogo sporov, ki nastajajo v delovnih organizacijah med delavci 
in podjetjem, odpravile bi se neprijetnosti za delavce, zoper katere se ukrepa, 
delovne organizacije pa bi s tem prihranile mnogo stroškov, nepotrebnega dela, 
nevšečnosti, zmanjšala pa bi se tudi izplačila, ki jih morajo priznati delavcem, 
ki so v pravdah uspeh. 

(Predsednik Vera Kolarič: Vprašam, ali žeh še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda. 

Tovarišice in tovariši, mislim, da ugotovitve, ki izhajajo iz predloženega 
gradiva in iz današnje razprave, lahko strnemo v nekatera skupna stališča, ki 
naj služijo kot podlaga za ustrezne sklepe, ki jih bo naš zbor sprejel. 

Predvsem lahko ugotovimo, da je za nadaljnje izgrajevanje samoupravlja- 
nja v delovnih organizacijah potrebno, da samoupravljalci z lastnimi akti ure- 
jajo svoja medsebojna delovna razmerja in tako na podlagi skupnih dogovorov 
ustvarjajo pravične in smiselne odnose, v katerih bodo njihovi medsebojni 
interesi usklajeni kot skupni interesi, ki bodo' ustrezali njihovi organizaciji 
dela, njihovim planom in širšim gospodarskim gibanjem. 

Naslednja ugotovitev izhaja že iz analiz zveze sindikatov inštituta za 
javno 'upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti in vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, ki kažejo, da večina splošnih aktov, statutov in pravilnikov ureja 
s samoupravnimi normalmi le vprašanja, ki jih morajo delovne organizacije po 
sili zakona urediti s splošnimi akti. Zaradi tega taka določila splošnih aktov 
v glavnem povzemajo besedilo zakona in ga konkretizirajo bodisi po vzorcu, na 
podlagi prejšnjega zakona bodisi po drugih zgledih v tako imenovanih vzorčnih 
statutih, ki so jih izdelale nekatere strokovne institucije, ne da bi pri tem 
poznale osnovne pogoje dela in specifičnosti proizvodnega procesa delovne 
organizacije in ne da bi ugotavljale in usklajevale medsebojne interese združe- 
nih delavoev. 

20 
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. v 
DalJe smo ugotovili, da je še vedno precejšnje število delovnih organizacij, 

kiseniso sprejele sv°Jih samoupravnih aktov. To je posebno pereče, kot smo 
slišali tudi v razpravi, za manjše delovne organizacije, ki često, nimajo razči- 
ščenih nekaterih osnovnih vprašanj s področja urejanja delovnih razmerij niti 
potrebnih strokovnjakov, ki bi bili sposobni, da taka vprašanja proučijo in 
primerno opredelijo glede na posebnosti take delovne organizacije. Prav tako 

rži ugotovitev, da predstavljajo osnovna načela temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih enega izmed temeljev v razvoju samoupravljanja in jih zaradi tega 
ne bi smeli okrnjevati ali spreminjati, čeprav je res, da zaradi pomanjkljive 
pravne tehnike m nekaterih nejasnosti ter pomanjkljivosti zakon ni ravno 
najboljši. 

Zbor tudi ugotavlja, da se pri uveljavljanju samoupravnega urejanja de- 
lovnih razmerij vedno močneje postavlja kot eno temeljnih vprašanj, hitrejše 
razreševanje odnosov med zvezno in republiško zakonodajo ter samostojno sa- 
moupravno delovno organizacijo., oziroma vprašanje, kakšen dinamičen odnos 
naj bo med državnim in avtonomnim pravom delovnih organizacij. Pri tem 
se tudi postavlja vprašanje, ali ne bi kazalo, da se nekatera vprašanja prepu- 
stijo v ureditev republiki. 

Opredeliti bo treba tudi nadzorno funkcijo širše družbene skupnosti glede 
delovnih razmerij, ki doslej še ni dovolj jasno opredeljena. Sedanje poseganje 
s predpisi na to področje, ko imamo poleg 81 zveznih predpisov še 13 republi- 
ških predpisov o istih vprašanjih, prav gotovo ne prispeva k urejanju delovnih 
odnosov v delovnih organizacijah glede na njihove pogoje organizacije in dela. 

Ugotavljamo tudi, da občinske skupščine in njihovi organi, sveti, upravni 
organi, pristojni za delo in druge organizacije ter institucije niso nudile dovolj 
strokovne pomoči delovnim organizacijam, da bi mogle v polni meri razviti 
samoupravno normativno iniciativo in v okviru zakonske koncepcije sprejeti 
najbolj racionalne in smiselne rešitve. 

Morali bi se zavzeti za to, da bi tudi ustavna sodišča lahko uspešneje pre- 
sojala in ocenjevala skladnosti določb statutov delovnih organizacij s temeljnim 
zakonom in z zvezno ustavo. 

Končno moramo ugotoviti, da bi vse ne dovolj preučene, improvizirane in 
nagle spremembe temeljnega zakona o delovnih razmerjih lahko le ovirale 
razvoj samoupravljanja predvsem zato, ker spremembe povzročajo nezaupanje 
v stalnost in veljavnost izvirnih samoupravnih rešitev, kar pasivizira člane 
delovnih skupnosti in povzroča odpor tudi spričo izgube delovnega časa in 
občutnih materialnih stroškov, ki jih povzročajo vsakokratne spremembe in 
dopolnitve. 

Mislim, da bi bilo prav, da bi zbor na podlagi teh glavnih in okvirnih 
ugotovitev, o katerih sem sedaj govorila, sprejel nekatere sklepe. Menim, da 
bi danes težko sprejeli take sklepe prav zaradi današnje bogate razprave. Zato 
predlagam, da zbor pooblasti naš začasni odbor za samoupravljanje v delovnih 
organizacijah, da ta pripravi ustrezen predlog sklepov ob sodelovanju sekre- 
tariata za delo, inštituta za javno upravo in delovna razmerja, republiškega 
sindikata in vrhovnega sodišča, upoštevajoč pri tem seveda tudi predložena 
gradiva za današnjo razpravo in ugotovitve, ki iz tega izhajajo. Predlog sklepov 
naj odbor predloži zboru v sprejem na prvi prihodnji seji, ki bo predvidoma 
še v tem mesecu. 

Vprašam vse prisotne poslance, ali se s tem predlogom strinjajo? Kdor je 
za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
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S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o 
spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Zakonski predlog je skupščini predložil izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovarišico Dragico* Dekleva, namestnico republiškega sekre- 
tarja za finance. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) 
Hvala! Predlog je obravnaval tudi začasni odbor za proračunski sistem in fi- 
nance našega zbora, katerega pismeno poročilo ste prav tako že prejeli. Odbor 
je določil za svojega poročevalca poslanca tovariša Toneta Brumna. Ali želi 
morda besedo? (Ne želi.) Hvala! 

Predlog je prav tako obravnavala zakonodajno-pravna komisija. Tudi to 
poročilo ste prejeli. Prav tako vprašam predstavnika komisije, ali želi besedo? 
(Ne želi.) Hvala! 

S tem pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? K razpravi o tej točki 
se je prijavil poslanec Tone Delak. 

Tone Delak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Sprememba zakona o prispevkih in davkih, ki je danes na dnevnem redu našega 
zbora, je zelo potrebna. Vedeti moramo, da je v naši republiki mnogo občin, 
ki iz svojih proračunov in drugih sredstev ne bi bile sposobne financirati iz- 
gradnjo nekaterih objektov, ki so nujno potrebni. Tudi iz bančnih in drugih 
virov sredstev največkrat ni mogoče dobiti. Med takšnimi občinami je tudi 
občina Žalec. V njej je bil po vojni dosežen minimalen uspeh na področju 
gradnje in obnovitve šol. Zgrajena je bila samo ena manjša šola, pri drugi pa 
je bil zgrajen prizidek. Danes je položaj takšen, da so šolske stavbe v zelo 
slabem stanju, na drugi strani pa nekaterim šolam grozi tretja izmena. O 
kakšnih kabinetih, telovadnicah in ostalih prostorih skorajda ni sledu. Posle- 
dica takšnega stanja je seveda poleg drugega tudi ta, da zelo malo- vpisanih 
otrok konča osemletko — le okoli 600/o. Lahko si zamišljamo delavsko samo- 
upravljanje v naših delovnih organizacijah ob tako šolanem delavcu! 

Zaradi takšnega stanja se je občinska skupščina z družbeno-pilitičnimi 
organizacijami odločila, da občanom prikaže dejansko stanje v šolstvu in jih 
na referendumu, ki naj bi bil 10. decembra letos, povpraša, če se strinjajo1 s 
petletnim načrtom gradnje in obnove šol v občini ter s plačevanjem samo- 
prispevka. Zaposleni in upokojenci naj bi prispevali 0,75'"/o od osebnih dohod- 
kov oziroma pokojnin, kmetje pa 2 °/o od katastrskega dohodka. 

Na ta način bi v petih letih v občini zbrali, skupno s prispevki delovnih 
organizacij, 1 200 000 000 S din sredstev, s katerimi bi lahko uredili najnujnejše 
probleme v šolah. Politične priprave v občini že tečejo, reagiranje občanov in 
delovnih organizacij je do sedaj pozitivno, ker vsi vedo, da se pri reševanju 
teh vprašanj lahko zanesejo le na lastne sile. 

Prepričani smo, da bo referendum uspel. Potrebno je, da danes sprejmemo 
predlagane spremembe zakona in na tak način omogočimo, da bo občinska 
skupščina Žalec tudi formalno lahko razpisala referendum. Prepričan sem, da 
bodo to storile tudi nekatere druge občine. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Nihče se ne 
javi.) 

20* 
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Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Prosim, kdor je za pred- 
log zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov, naj dvigne 
roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca dvigneta roko.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o 
spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Prehajamo na naslednjo, to je 5. točko dnevnega reda, na ob- 
ravnavo in sklepanje o predlogu zakona o poravnalnih svetih. 
j Zakonski predlog je naš zbor že obravnaval na seji 28. marca letos in ga 
tudi sprejel v besedilu, v katerem je bil takrat predložen. Republiški zbor, ki 
je sprejemal zakonski predlog pozneje, ga je sprejel, glede na amandmaje iz- 
vršnega sveta, v drugačnem besedilu. Zaradi tega je naša današnja naloga, da 
uskladimo zakonsko^ besedilo, kajti po 77. členu začasnega poslovnika našega 
zbora morata zbora ponovno obravnavati tiste določbe, ki so sprejete v različ- 
hem besedilu. Glede na to bomo obravnavali in sklepali danes le o amandmajih 
k predlogu zakona o poravnalnih svetih, ki jih je predlagal izvršni svet. Izvršni 
svet ie za svojega predstavnika določil dr. Viktorja Damjana, republiškega 
sekretarja za pravosodje in občo upravo, katerega vprašam, če želi besedo. (Da.) 
Prosim! 

Dr. Viktor Damjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Dovolite mi, da k predlogu zakona o poravnalnih svetih, ki se danes 
obravnava v tem zboru, podam kratko obrazložitev, ki naj osvetli družbeni 
pomen te pravne ustanove in da opozorim na bistvene značilnosti določb, ki 
usklajujejo vsebino predloženega zakona s splošnim zakonom o poravnalnih 
svetih. 

Ideja o reševanju medsebojnih sporov na miren način, brez posredovanja 
sodišča ali kakega drugega oblastnega organa, ni nova. Občani, zlasti tisti, ki 
•niso podvrženi pravdarstvu, so se sami začeli obračati na posamezne pred- 
stavnike družbeno-političnih skupnosti, ali pa na predstavnike družbenih, poli- 
tičnih ali drugih organizacij, da bi izvensodno poravnavali nastajajoče kon- 
flikte. Iz te dejanske potrebe je izšla zamisel, da se ustanovi posebna institucija, 
ki bi lahko uspešno, pa tudi hitro posredovala pri poravnavanju sporov, ki 
nastajajo med občani in ki čestckrat po nepotrebnem kalijo dobre odnose med 
ljudmi v ožji ali celo v širši okolici. Ustanovitev take institucije se je skladala 
tudi s potrebo po razbremenitvi scdišč, ki zaradi posredovanja med občani 
niso vselej mogla sproti reševati drugih tekočih zadev. 

Pri sodiščih se namreč rešuje mnogo takih sporov, ki bi bili lahko rešeni 
brez intervencije sodišča. Dobra tretjina, ponekod pa celo polovica vseh zadev, 
ki jih obravnavajo sodišča v kazenskem postopku, odpade na manj pomembna 
kazniva dejanja, ki se preganjajo na predlog ali na zasebno tožbo. Veliko je 
takih predmetov tudi v pravdnih zadevah, kot na primer majhne terjatve, mejni 
spori in podobno. Čestokrat se te zadeve rešijo tudi pred sodišči s poravnavo. 
Zato se je tudi s tega vidika kazala potreba po izvensodnem organu, ki bi imel 
nalogo pomirjevanja med občani in poravnavanja medsebojnih sporov. 

V Sloveniji so se začele priprave za ustanavljanje poravnalnih svetov v 
začetku 1959. leta. Pobudo so takrat prevzela sodišča, ki so zainteresirala zlasti 
ljudske odbore, odbore socialistične zveze in druge politične faktorje. Po objavi 
resolucije Ljudske skupščine LRS z dne 29. maja 1959. leta, ki je priporočila 
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ustanavljanje poravnalnih svetov, so se začele po občinah in okrajih obširne 
priprave tako v organizacijskem kot v kadrovskem pogledu. Nekateri ljudski 
odbori so takrat sprejeli tudi odloke o ustanovitvi poravnalnih svetov in dolo-1 

čili njihovo število ter območja. 
Pritegovanje širše javnosti v obravnavanje določenih problemov, ki je bilo 

do tedaj v domeni pravosodja, ne predstavlja zgolj deetatizacije te državni 
funkcije, marveč tudi v znatnem obsegu razširja družbeno samoupravljanj« 
na tem področju. Vsa ta leta so ti poravnalni sveti delovali zelo uspešno. Njihovo'' 
število je v zadnjih letih ostalo v glavnem neizpremenjeno. Leta 1965 je delo- 
valo v krajevnih skupnostih 625 poravnalnih svetov, ki so obravnavali 7874 
zadev, leta 1966 pa 612 svetov z okrog 7000 zadevami. Pomembno je dejstvo; 
da so poravnalni sveti dosegli poravnave v dveh tretjinah obravnavanih pri- 
merov. 

Pomanjkanje zakonske ureditve je ponekod ovira za uspešnejše delovanje 
poravnalnih svetov. Praktično je le zakon o stanovanjskih skupnostih iz leta! 
1959 vseboval nekaj najosnovnejših določb o poravnalnih svetih, v členih 54 
do 58, katerih delo je bilo tedaj usmerjeno< predvsem na poravnavanje stand- 
vanjskih sporov. Poravnalni sveti imajo svojo zakonsko utrditev tako v dolo-f 
čilih zvezne, kakor tudi republiške ustave, ki določata, da se na podlagi zakona 
lahko ustanavljajo poravnalni sveti in druge 'ustanove za obravnavanje -sporov 
med občani ah organizacijami. Potreba, da se izda ustrezni republiški zakonj 
ki naj bi uredil vprašanje organizacije in dela poravnalnih svetov v naši 
republiki, je bila nakazana že v smernicah in stališčih, ki jih je sprejel aprilg 
1964. leta organizacijsko-politični zbor naše skupščine. Ta stališča so bila osnova 
za izdelavo tez za republiški zakon o poravnalnih svetih in tudi podlaga za sta- 
lišča do predlogov zveznega zakona o poravnalnih svetih. , 

Predlog republiškega zakona, ki so ga obravnavali pristojni odbori in 
zbori, je bil že letos spomladi predložen Skupščini SR Slovenije v obravnavo. 
Ker pa je medtem zvezna skupščina meseca maja letos sprejela splošni zakon 
o poravnalnih svetih, je bila obravnava tega predloga, v republiškem zlbor'u 
odložena z naročilom, naj predlagatelj uskladi predlog republiškega zakona 
s splošnim zakonom. Odtod izvirajo trije amandmaji izvršnega sveta, ki so pri- 
loženi k zakonskemu predlogu in imajo usklajevalni značaj. 

Po zakonskem predlogu so poravnalni sveti samostojni in neodvisni druž- 
beni organi, ki imajo' pomembno funkcijo utrjevanja in poglabljanja sožitja 
med občani. Poravnalni sveti niso del sodnega sistema niti nimajo obeležja 
oblasti in zato ne morejo. odločati, temveč so družbeni organi, s pomočjo- kate- 
rega zainteresirane stranke lahko- rešujejo svoje spore in sklepajo poravnave! 

Opozoriti moram na okoliščino, da ta zakonski predlog v skladu z ustav- 
nimi možnostmi določa širše področje delovanja poravnalnih svetov kako^ 
splošni zakon, saj predvideva poravnavanje sporov ne le med občani, temveč 
med občani in organizacijami ter organizacijami samimi. 

Ustavno določilo omogoča torej ustanavljanje poravnalnih svetov tudi v 
delovnih in drugih organizacijah. Sicer pa je iz prakse znan primer, ko je tak 
poravnalni svet zelo uspešno- delal pri bivši trgovski zbornici v Celju. Čeprav 
je to> področje sicer doslej urejeno s statutarnimi predpisi, bo- predlagani zakon 
osnova najrazličnejših oblik družbene intervencije za mirno urejanje sporovi 

Predlog zakona med drugim določa organizacijo in postopek pred porav- 
nalnim svetom. Glede na fiziognomijo' poravnalnih svetov, ki se v praksi šele 
oblikujejo in organsko rastejo, bi ne bilo smotrno v zakonu podrobneje pred- 
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pisati postopka pred poravnalnim svetctm. Ustnost je ena od bistvenih sestavin 
postopka pred poravnalnim, svetom poleg neposrednosti, hitrosti in brezplač- 
nosti, ker odpade tudi plačevanje taks. 

Značaj poravnalnih svetov izhaja iz namena po ustvarjanju dobrega sožitja, 
pomirjevanja in prevzgoje ljudi, kar se da doseči predvsem s prostovoljno in 
neposredno udeležbo spornih strank. Zato predlog zakona določa, da je po- 
stopek možno izvesti le ob navzočnosti obeh strak, ali njunih zakonitih za- 
stopnikov. To vsebuje tudi 2. amandma izvršnega sveta. 

Moč poravnave, sklenjene pred poravnalnimi sveti, naj bi temeljila pred- 
vsem na moralni obveznosti prizadetih strank. Zato naj takšne poravnave ni- 
majo izvršilne moči, pač pa imajo le značaj izvensodne poravnave. Ce zavezana 
stranka ne izpolni s poravnavo sprejete obveznosti oziroma krši sprejeti do- 
govor, jo nasprotna stranka lahko toži pred sodiščem splošne pristojnosti. Šele 
na osnovi pravnomočne sodbe sodišča je možno sprožiti postopek, da se prisilno 
ustvari stanje, kakršnega je v korist zahtevajoče stranke konstituirala sodba. 

Glede zapisa poravnave, sklenjene pred poravnalnim svetom, obstojita dve 
stališči, in sicer prvo o obveznem in drugo O' neobveznem zapisu poravnave. 
Izvršni svet sprejema rešitev, ki predvideva obvezen zapis poravnave. Zapi- 
sana poravnava naj vnese v poslovanje poravnalnih svetov jasnost in naj obe- 
nem prepreči nepotrebno zasliševanje prič o vsebini sklenjene poravnave v 
morebitnem postopku pred sodiščem. 

Takšna je fiziognomija predloga našega zakona o poravnalnih svetih. 
Republiški zbor je na seji dne 9. oktobra letos sprejel predlog zakona o porav- 
nalnih svetih z amandmaji, ki jih je predlagal izvršni svet, ker ti soglašajo s 
splošnim zakonom, ustrezajo pa tudi specifičnim potrebam Socialistične re- 
publike Slovenije na tem področju. 

Ob sprejemu zakona bi veljalo posebej opozoriti občinske skupščine, kra- 
jevne skupnosti, delovne in druge organizacije na družbeno pomembnost izven- 
sodnega poravnavanja sporov, da bi tako spodbudili prizadevanja za ustanav- 
ljanje in skrb za redno delovanje poravnalnih svetov. 

V imenu izvršnega sveta predlagam, da organizacijsko-politični zbor Skup- 
ščine SR Slovenije sprejme zakonski predlog s predlaganimi spremembami. 
Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolari č: Hvala lepa! Zakonski predlog v novem 
besedilu je obravnaval tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov, katerega pismeno poročilo ste prav tako prejeli. Za poročevalca je odbor 
določil poslanca tovariša Toneta Delafca. Zeli morda besedo? (Ne.) Poročilo in 
dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije, ki je zakonski predlog prav 
tako obravnavala, ste tudi prejeli. Želi morda predstavnik te komisije be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prosim, besedo ima tovariš Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši, bom zelo kratek. K razpravi 
me je napotil drugi amandma k 10. členu, ki določa, da lahko svet posreduje 
tudi na svojo pobudo, če misli, da bi bilo to v posameznem primeru koristno. 

Spori v življenju so nujni. Malo je po moji sodbi nerazumljivo in nelogično, 
da je v sporih, pri katerih gre za hujše spore in jih obravnava redno sodišče, 
odločilna izključna dispozicija strank. Tako je v sporu, kadar gre za hujšo 
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kršitev, predlog stranke potreben v sporih, kadar gre za lažjo kršitev, pa pred- 
log stranke ni potreben! To me ne bi motilo, če bi ostali zvesti tisti soluciji, 
ki jo je predlagal splošni zakon, ki je kot subjekte pred poravnalnim svetom 
dolo'čil samo občane. Ce pa sledimo republiškemu zakonu, po katerem je po- 
ravnalni svet pristojen tudi za obravnavanje sporov med občani in delovnimi 
organizacijami, se bo lahko tu in tam zgodilo, da se bo občan znašel v psihološko 
neenakopravnem položaju, če se bo ta spor lahko reševal na pobudo poravnal- 
nega sveta. Delovna organizacija, pri kateri bo tak poravnalni svet ustanovljen, 
bo namreč lahko sprožila pri poravnalnem svetu postopek, v katerem se bo 
obravnaval z delavcem spor, ki je nastal v podjeti'u. Tudi če je lepo napisano, 
da je poravnalni svet samostojen in neodvisen družbeni organ, po moji sodbi to 
nosi neko latentno nevarnost, da bodo ti poravnalni sveti v določenih okolišči- 
nah lahko prizadeti. Postavljam vprašanje, ali je dovolj tehtno premišljena 
rešitev, da lahko poravnalni svet tudi na lastno pcibudo rešuje take spore, 
v katerih so stranke občani ali pa celo organizacije in prosim, da mi predstavnik 
izvršnega sveta odgovori prej, preden bi dal svoj glas. 

Predsednik Vera Kolari č: Hvala lepa! Prosim tovariša sekretarja za 
odgovor. 

Dr. Viktor Damjan: Prvotni predlog republiškega zakona o porav- 
nalnih svetih je dopuščal posredovanje poravnalnih svetov le na iniciativo 
prizadete stranke. Po daljših diskusijah pa je vznikla ideja, da bi bilo prav, 
če bi poravnalni sveti posredovali tudi na svojo pobudo in sicer takrat, kadar 
mislijo, da bi bilo to koristno. Ta pravica se namreč ne nanaša le na delovno 
organizacijo, temveč naj bi taka možnost veljala predvsem za poravnalane 
svete v naseljih, kjer bi bilo koristno, da bi v ožjem okolju vplivna oseba 
s pomočjo poravnalnega sveta intervenirala in dosegla poravnavo tudi med 
občani, ki se sicer niso sami obrnili na poravnalni svet, vendar ima vsa okolica 
interes, da se spor poravna. 

Predsednik Vera Kolari č: Vprašam tovariša poslanca, če je zado- 
voljen z odgovorom. (Ne.) 

Mirko Žlender (iz klopi): Strinjal bi se, če bi zakon, ki ga spreje- 
mamo, imel enako določbo glede subjektivov v sporu kot splošni zakon. Ker 
pa je po republiškem zakonu možna kot stranka tudi organizacija, pri kateri 
se lahko poravnalni svet ustanovi, pa lahko tako organizacija občane oziroma 
delavce tudi psihološko v svojih pravicah prikrajša, če lahko poravnalni svet 
na lastno pobudo prične postopek. 

Predsednik Vera Kolari č: Hvala lepa! Prosim, želi še kdo besedo? 
(Ne.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandmaje k predlogu 
zakona o poravnalnih svetih. Prosim, kdor je za amandmaje, naj dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Trije poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel amandmaje k pred- 
logu zakona o poravnalnih svetih. Glede na to tudi ugotavljam, da je organi- 
zacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o poravnalnih svetih v enakem 
besedilu kot republiški zbor. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o delu in pravicah repu- 
bliških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija. 

•Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni 
svet. Predlagatelj je za svojega predstavnika določil dr. Kostjo Konvalinko, 
pomočnika sekretarja za zakonodajo v izvršnem svetu. Ali želi tovariš dr. Kon- 
valinka besedo? (Ne želi.) Hvala! 

Zakonski predlog je obravnaval tudi odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov, katerega pismeno poročilo ste že prejeli. Za svojega po- 
ročevalca je odbor določil poslanca Cveta Prelovca. Ali želi morda besedo? 
(Ne želi.) 

Predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije. Njeno poročilo ste prav tako prejeli. Zeli njen predstavnik besedo? 
(Ne želi.) Hvala! 

Pričenjam razpravo o tej točki dnevnega reda. Želi kdo razpravljati? (Ne 
javi se nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za predlog zakona o dopolnitvi zakona o delu in pravicah republiških 
poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev 'dvigne roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal (Eden.) Hvala! 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o 
dopolnitvi zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, 
ki jim je prenehala funkcija. 

Prehajamo na 7. točko> dnevnega reda, to je na obravnavo 
in sklepanje o predlogu cdloka o finančnem programu za financiranje adaptacije 
vzgojnega zavoda Veržej, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je predlagatelj določil Borisa Lipužiča, namestnika 
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. Ali želi morda tovariš Lipužič 
besedo? (Ne želi.) 

Predlog odloka je obravnaval začasni odbor za proračunski sistem in fi- 
nance, katerega pismeno poročilo ste prejeli. Za svojega poročevalca je odbor 
določil poslanca Toneta Brumna. Ali želi morda besedo*? (Ne želi.) Hvala! 

Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Poročilo 
ste prav tako prejeli. Ali želi njen predstavnik besedo? (Ne želi.) Hvala! 

Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in dajem predlog cdloka na glasovanje. Prosim, kdor je za 
predlog cdloka, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala! 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog odloka o 
finančnem programu za financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej. 

Prehajamo' na zadnjo to je na 8. točko dnevnega reda, na ob- 
ravnavo in sklepanje o predlogu za razširitev začasnega odbora za komunalni 
sistem. 

Predlog sklepa ste že prejeli. Iz obrazložitve izhaja, da je odbor pri svojem 
delu ugotovil, da bi ga kazalo razširiti še z dvema novima članoma, kajti 
v okviru delovnega programa našega zbora, ki ga pripravljamo, bo prav ta 
odbor nosilec ene izmed najpomembnejših nalog v bodočem delu našega zbora. 
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Zaradi tega menim, da je pravilno-, če ta odbor razširimo tako, da bo imel 
skupno 9 članov. 

Iz predlaganega sklepa je razviden predlog, da se v začasni odbor za ko- 
munalni sistem izvolita kot člana poslanki inž. Ljudmila Krese in Tatjana Lo- 
kovšek. Ali želi morda kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Ne.) 

Ker se nihče ne javi, dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je 
za predlog sklepa, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel sklep o razširitvi 
začasnega odbora organizacijsko-političnega zbora za komunalni sistem. 

Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan. Preden pa se razidetmo, prosim 
rse poslance, ki so izpolnili prijavnico za klub poslancev, da ostanejo v dvo- 
rani zaradi izvolitve predsednika kluba, sekretariata in nadzornega odbora ter 
zaradi sprejema pravilnika kluba. 

(Seja je bila zaključena ob 12.45.) 



PRILOGE 

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 označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo pri- 
pravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Cene Matičič, 
Marija Ivkovič, 
poslanca republiškega zbora 

Skupščina občine Domžale je razpravljala o problemih v zvezi z reševanjem 
stanovanjskih vprašanj upokojencev in borcev NOV — upokojencev. Ugotov- 
ljeno je bilo, da se sredstva, ki se zbirajo na podlagi zakona o izločanju sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo in zakona o dopolnitvah zakona o izločanju sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo (Uradni list SFRJ, št. 35/65 in 56/65), ne uporabljajc 
za namene, za katere so z zakonom predvidena. Stanovanjska problematika 
upokojencev in borcev NOV je v občini Domžale zelo pereča, vendar je nI 
mogoče reševati, ker ni na razpolago sredstev, ki so za to namenjena. 

Glede na to postavljava na podlagi 146. člena začasnega poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

Koliko sredstev je bilo zbranih na podlagi zakona o izločanju sredstev z i 
stanovanjsko izgradnjo v letu 1966 in 1967, in kdaj se predvideva delitev tel 
sredstev. 

Bogdan Šnabl, 
poslanec republiškega zbora 

Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju (Uradni list SFRJ, št. 
51-704/64) določa v 124. členu, da se uvaja, začenši s 1. 1. 1965, pokojninski 
zavarovanje samostojnih obrtnikov in gostincev po tem zakonu. Temeljni zakcn 
o invalidskem zavaravanju (Uradni list SFRJ, št. 10-169/65) določa v 157. členi, 
da se s 1. 1. 1965 uvaja invalidsko zavarovanje samostojnih obrtnikov in g>~ 
stincev po tem zakonu. Oba zakona, in sicer temeljni zakon o pokojninsken 
zavarovanju (TZPZ) v 124. členu, temeljni zakon o invalidskem zavarovarju 
(TZIZ) pa v 156. členu določata, da se izvajanje tega zavarovanca ureja z repu- 
bliškim zakonom ali s pogodbami, ki jih sklenejo republiške skupnosti sociil- 
nega zavarovanja z ustrezno organizacijo1. 

Glede na možnost v smislu 124. člena temeljnega zakona o pokojninstem 
zavarovanju, da se ta zadeva uredi z zakonom ali pogodbami, sta gospodarska 
zbornica SR Slovenije in republiška skupnost socialnega zavarovanja delaicev 
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SR Slovenije sklenila pogodbo o izvajanju pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja samostojnih obrtnikov in samostojnih gostincev, ki je objavljena 
v republiškem uradnem listu št. 26/66. 

V tej pogodbi je precizirano-, kdo se šteje za samostojnega obrtnika in samo- 
stojnega gostinca, dalje, da se obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
samostojnih obrtnikov in samostojnih gostincev izvaja od 1. januarja 1965 
dalje in končno, da se čas samostojne obrtne oziroma gostinske dejavnosti 
pred izvedbo obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja samostoj- 
nim obrtnikom in samostojnim gostincem priznava v pokojninsko dobo, če 
skladu invalidsko-pokojninskega zavarovanja plačajo ustrezen znesek, ki je 
potreben za kritje obveznosti, nastalih s priznanjem tega časa v pokojninsko 
dobo. 

Z omenjeno pogodbo je v republiki Sloveniji na zadovoljiv način rešeno 
pokojninsko-invalidsko zavarovanje aktivnih samostojnih obrtnikov in gostin- 
cev, ne pa tudi tistih bivših samostojnih obrtnikov, ki so obrtno dejavnost 
opustili in odšli v redno delovno razmerje. Za te je pokojninsko-invalidska doba 
za čas, ko so bili aktivni obrtniki, povsem nerešen in so v veliko slabšem polo- 
žaju, kakor aktivni samostojni obrtniki, čeprav so eni in drugi vplačevali v 
sklad za vzajemno pomoč obrtnikov. 

Povsem logično je, da je treba rešiti vprašanje pokojninsko-invalidske dobe 
tudi za tiste bivše samostojne obrtnike in samostojne gostince, ki so opustili 
samostojno dejavnost in se redno zaposlili, in sicer pod takšnimi pogoji, kot je 
to določeno za aktivne samostojne obrtnike v smislu pogodbe o izvajanju po- 
ke jninskega in invalidskega zavarovanja samostojnih obrtnikov in samostojnih 
gostincev. 

Glede na navedeno postavljam na podlagi 146. člena začasnega poslovnika 
Skupščine SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

Kako, na kakšen način in do kdaj predvidevajo pristojni organi rešiti po- 
kojninsko in invalidsko dobo za bivše aktivne samostojne obrtnike in samo- 
stojne gostince, ki so samostojno obrtno dejavnost opustili in se redno- zaposlili? 

Prosim za izčrpen in konkreten odgovor, saj gre za večje število prizadetih 
bivtih obrtnikov, ki živijo v nesigurnosti in v prepričanju, da so neenako- 
pramo obravnavani v primerjavi s sedaj še aktivnimi obrtniki. 

Ivan Kreft, 
posknec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

>Na svoji 5. seji dne 14. julija 1967 je izvršni svet ugotovil, da je izvršitev 
republiškega proračuna za obdobje januar—junij v letošnjem letu nekoliko 
ugodiejša, kot je bila v istem času preteklega leta. Dohodki so bili realizirani v 
višini 240,7 miliona N din, oziroma v višini 46,3 °/o glede na predvidena sred- 
stva T letošnjem letu, medtem ko so bili v istem času lani dohodki realizirani 
v višni 41,7%. Skupna poraba republiškega proračuna pa je dosegla 47,6 °/o 
planiranih sredstev.« 

V zvezni proračun pa se je v istem obdobju steklo 50 milijard S din več 
sredstev, kot je bilo- predvideno. 

Vekspozeju k predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 
Socialitične republike Slovenije za leto 1966 je tovarišica Deklevova, ugotovila, 
da pro-ačun SR Slovenije lani glede dotoka sredstev ni bil v celoti realiziran. 
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Podobna perspektiva je tudi v letošnjem letu, čeprav je v prvi polovici 
letošnjega leta realizacija republiškega proračuna sicer za 4,6 % večja kot lani, 
pa je vendarle še vedno za 3,7% izpod 50%, medtem ko je realiziran proračun 
federacije iznad 50% t. j. kar za polnih 50 milijard S din. 

Ko je imela republika Slovenija leta 1953 587 238 980 din presežka in v 
letu 1954 53 719 891 din, ga je morala odvesti v zvezni proračun. 

Pri sedanjem velikem pomanjkanju sredstev za zdravstvo, šolstvo in kul- 
turo Slovenije bi smeli upravičeno pričakovati, da bo vrnila zveza republiki 
Sloveniji sredstva, ki jih je prejela iz Slovenije nad planiranimi. Če ne bomo 
postavili vprašanje tako, se lahko zgodi podobno kot se je zgodilo v letih 1953 
in 1954, oziroma kot se je prav tako dogajalo v letih po 1957, ko je federacija 
kljub vse večji decentralizaciji zahtevala nerazumljivo visoko participacijo s 
strani Slovenije pri kritju skupnih potreb. 

Po dokumentaciji k predlogu družbenega plana LR Slovenije za leto 1967 
so znašala: 

Skupna sredstva na področju LR Slovenij. 
od tega: sredstva zveze  
sredstva ljudske republike in LO . . 
sredstva gospodarskih organizacij . . . 
sredstva socialnega zavarovanja . . . 

175 646 milijarde din 
103 676 milijarde din 
42 654 milijarde din 
10 502 milijarde din 
18 814 milijarde din 

Za leto 1958 pa so znašala skupna sredstva na 
področju LR Slovenije  263 699 milijarde din 
od tega sredstva zveze  115278 milijarde din 
sredstva ljudske republike in LO  46 970 milijarde din 
sredstva gospodarskih organizacij  74 340 milijarde din 
sredstva socialnega zavarovanja  23 507 milijarde din 
sredstva ostalih koristnikov  3 604 milijarde din 

V letu 1958 je delitev v prid republike nekoliko ugodnejša, v obdobju po 
1960. letu v dokumentaciji k predlogom družbenega plana LR Slovenije ni več 
preciznih podatkov o prelivanju v zvezni budžet, tako da lahko le ugibamo 
o njegovi višini. 

Prosim izvršni svet, da prouči in pojasni v ustnem odgovoru na seji repu- 
bliškega zbora: 

1. ali je umesten dosedanji način delitve sredstev med republikami in 
zvezo, po katerem so prizadete predvsem tiste republike, ki z visoko produk- 
tivnostjo dela in z vsestransko prizadevnostjo* na vseh nivojih ustvarjajo irečja 
finančna sredstva, ah je bolj primeren tak način, ki bi še bolj stimuliral usoko 
produktivnost dela, racionalno trošenje in dobro organizacijo; 

2. v drugem primeru bi bilo nujno vsakokrat posebej razpravljati f pre- 
sežkih tako v republikah kot v federaciji. 

Preliv republiških presežkov bi bil mogoč seveda le v obliki posojla. 

Drugo vprašanje 

Direktno ali prek tiska so bili seznanjeni republiški poslanci, daje od- 
borniki občinskih skupščin in vodstva družbenopolitičnih in samoupraViih or- 
ganizacij z osnovnim programom bodočega dela Skupščne SR Slovenije. iVtenim, 
da smo se na vseh nivojih zedinili glede tega prognatma, saj gre za )snovne 
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družbeno-politične in ekonomske probleme, ki se pojavljajo v sedanji fazi na- 
šega gospodarskega razvoja ter samoupravljanja. Tako smo se torej zedinili tudi 
za naloge, ki se jih moramo lotiti, da bi do kraja uresničili gospodarsko in 
družbeno reformo-. 

Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da -so poslanci prosvetno-kulturnega 
zbora ter socialno-zdravstvenega zbra slovenske skupščine na svojih terenskih 
razgovorih že dobili koristne napotke za delo v skupščini. Čeprav vzdržujejo 
poslanci gospodarskega in republiškega zbora stik z volivci, ki najbolje poznajo 
konkretno problematiko, še na tradicionalni način, so na sejah odborov in na 
sejah zborov dokazali, da tudi dobro vedo, kaj vse je treba storiti, da se bodo 
načela gospodarske in družbene reforme uveljavila tudi tam, kjer se doslej 
še niso. Za spremljanje razvoja gospodarstva so poslancem potrebni zelo na- 
tančni podatki, ne pa le splošni. Zato me je nekoliko začudilo pismo člana 
izvršnega sveta Rina Simonetija splošni gospodarski banki v Ljubljani, ki ima 
naslednjo vsebino: 

»V zvezi s poslano kopijo pisma o zbiranju podatkov o plačevanju 2% 
in 2,5 °/o prispevka za energijo, ki ste ga dostavili odboru za proizvodnjo 
in promet republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, vam sporočamo, da bi 
naš odbor potreboval za obravnavanje tekoče gospodarske politike podatke, ki 
naj pokažejo osnovna gibanja v posameznih področjih gospodarstva, ne pa 
podrobnejših podatkov, ki niso nujni za uspešno vodenje gospodarske politike. 

Prav tako ugotavljamo, da prejemamo zelo obširne, podrobne podatke v 
publikacijah SDK, ki so večkrat razčlenjeni in obdelani iz različnih zornih ko- 
tov v številnih publikacijah. V bodoče želimo, da se nam dostavljajo le podatki 
in ugotovitve, ki naj bi služili za oblikovanje ustreznih stališč pri vodenju 
tekoče gospodarske politike.« 

Iz pripisa k temu pismu z dne 13. 9. 1967 izhaja, da je bila po ena kopija 
dostavljena tudi odboru republiškega zbora za proizvodnjo in promet, dalje 
tovarišu Riku Jermanu, republiškemu sekretarju za finance in tovarišu Lojzetu 
Kersnieu, direktorju službe družbenega knjigovodstva, centrala Ljubljana. 

Glede na to, da podjetje, občine in poslanci črpajo podatke predvsem iz 
publikacij službe družbenega knjigovodstva, prosim, da tovariš Rino Simoneti, 
član izvršnega sveta in predsednik njegovega odbora za gospodarstvo, odgovori 
na vprašnje, kje bodo drugi zainteresirani, to so predvsem podjetja, občine 
in poslanci dobili potrebne podrobne podatke, če se bodo zgoraj omenjene 
ustanove omejile po njegovi pobudi le na zbiranje in publiciranje takih podat- 
kov, ki so potrebni le njegovemu odboru. 

Prof. Cene Matičič, 
poslanec republiškega zbora 

Eden glavnih Eichmanovih pajdašev, vojni zločinec Rajakowitsch se je ka- 
kor kaže, ponovno umaknil roki pravice. 

Ce se mu je to predčasno posrečilo v Avstriji, je to vsekakor stvar naše 
severne sosede. 

Preseneča pa me, da se je Rajakowitsch mudil v Piranu in da se mu je, 
čeprav je bil nadzorovan in čeprav mu je bil odvzet potni list, posrečilo pobeg- 
niti tudi našim varnostnim organom. Dejstvo, da se je to zgodilo pri nas, vzbuja 
presenečenje, sumničenje in razumljivo negodovanje. Razlogi razočaranja in ne- 
zadovoljstva so preveč jasni, da bi jih bilo potrebno pojasnjevati. Vsekakor drži, 
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da je naš mehanizem pregona, ki je bil tolikokrat učinkovit, v tem primeru 
odpovedal. 

S tem v zvezi vas prosim, da posredujete sekretariatu za notranje zadeve 
tole poslansko' vprašanje: 

»Ali je Rajakowitschev pobeg kakor koli pogojen z nedopustno malomar- 
nostjo oziroma neučinkovitostjo tega ali onega pristojnega organa naše var- 
nostne službe? Ali je možen tudi kakšen drug vzrok?« 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora    

Slovensko vinogradništvo prehaja v kritično stanje. SR Slovenija kljub 
izredno ugodnim ekološkim pogojem za vinogradništvo in kljub visoko kvali- 
tetnim vinorodnim okolišem za proizvodnjo belih vin kot so Ijutomersko- 
ormoške gorice, Haloze, Radgonske gorice, mariborski okoliš, ni sposobna, da 
bi z lastno proizvodnjo zadovoljila potrebe na domačem trgu, kaj šele, da bi 
zadostila zahtevam naše izvozne politike. Ugotavlja se, da krije Slovenija 40 °/o 
potreb z uvozom vina in grozdja iz drugih republik in iz tujine, medtem ko 
ostajajo velike površine zemlje, primerne za vinogradništvo neizkoriščene in 
delavci, ki bi se lahko preživljali z obdelavo zemlje, pritiskajo na prosta de- 
lovna mesta v gospodarstvu. 

Po ugotovitvah prof. inž. Mirana Veselica izgubljamo1 vsako leto v državi 
vinogradniško proizvodnjo na površinah z najmanj 10 000 ha in vrednosti naj- 
manj 30 milijard S din ter onemogočamo zaposlitev 5000 vinogradniškim 
delavcem. 

Da bi se v Sloveniji, ki obnavlja letno le malenkostne površine zemljišč 
za sodobno vinogradništvo, začelo stanje hitreje izboljševati, bo potrebno najti 
čimprej kompleksnejše ekonomske rešitve. 

Eden od zelo pomembnih vzrokov za sedanje stanje vinogradništva v Slo- 
veniji je nevzdržna davčna politika. 

Maksimalna stopnja lokalnega prometnega davka na vino znaša 25°/o, 
občine pa so predpisale letos v največjih primerih stopnjo 15°/o. 

Pri nabavni oeni vina po 400 S din in pri maloprodajni ceni v gostinski 
organizaciji 1200 S din, znaša prometni davek pri stopnijji 15 %> 156 S din, to je 
nasproti nabavni ceni 39 '%>. Pri nabavni oeni vina po 400 S din in pri malo- 
prodajni ceni v gostinski organizaciji 1000 S din pa znaša kljub temu, da. se ne 
zaračunava davek od davka, prometni davek od litra 130 S din, to je 33 % od 
nabavne cene. 

Na drugi strani pa plačuje trgovina za veliko večino potresnega industrij- 
skega blaga prometni davek v višini 20 % plus okoli 3 % na pribitek v trgovini, 
skupaj torej okoli 23 %. 

Vino se prišteva k živilskim proizvodom, za katere se načeloma ne plačuje 
davek na promet.. 

Proizvajalci vina so glede na to davčno politiko v skrajno neenakopravnem 
položaju z drugimi proizvajalci. 

V letu 1966 so imeli v nekaterih vinogradniških posestvih delavci povprečno 
le 44 000 S din osebnega dohodka, delavci gospodarskih organizacij, ki so pro- 
dajali vino v maloprodaji, pa so prejemali za 100 °/o višje osebne dohodke. 

Taka davčna politika je nadalje skrajno destimulativna nasproti proizva- 
jalcem visoko kvalitetnih vin. 
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Registrirane količine prodanega vina močno padajo. 
Sedanje stanje je v glavnem posledica, da se je zopet odstopilo od načela 

obdavčevanja količin ter se obdavčuje maloprodajna cena, proti čemur se je 
borila Slovenija že od leta 1946 dalje. 

Del prometnega davka na vino bi bilo- treba prepustiti občinam, na terito- 
riju katerih se nahajajo proizvajalci, zaradi česar bi mnogo sedanjih občin ne 
bilo treba več dotirati in s čimer bi se obdavčile bistveno večje količine vina, 
kakor v sedanjem sistemu. 

Vinogradniki, kakor t'udi občine, kjer odigrava vinogradništvo pomembno 
gospodarsko vlogo', terjajo nujno rešitev. 

Glede na navedeno prosim izvršni svet, da mi odgovori na naslednji 
vprašanji: 

1. kako gleda na to, da se proizvajalce vina kot prehrambenega blaga 
glede obdavčevanja njihovega proizvoda z davkom na promet obravnava celo 
slabše, kakor proizvajalce industrijskih artiklov, čeprav je rentabilnost te pro- 
izvodnje zelo nizka, zaradi česar tudi ni primernega razvoja vinogradništva; 

2. kaj namerava ukreniti, da bi se davčna politika spremenila vsaj v letu 
1968 v tem smislu, da bi se 'davčna obveznost bistveno zmanjšala tudi izpod 
stopnje prometnega davka za industrijsko blago, da bi bila osnova davka ko- 
ličina vina, ne pa maloprodajna cena, da bi del tega davka (nekdanja trošarina) 
prejemale občine proizvajalke in da bi se utrdila materialna osnova proizva- 
jalcev ter s tem zagotovilo trdnejšo podlago za htirejši razvoj te pomembne 
gospodarske veje v Sloveniji. 

Mir O's lav Kam bič, 
poslanec republiškega zbora 

Prve dni decembra 1966 so velike poplave v nekaterih občinah naše repu- 
blike povzročile materialno1 škodo na najrazličnejših gospodarskih in komu- 
nalnih objektih ter kmetijskih posevkih. Škoda v nekaterih občinah je bila 
tako velika, da je občine z lastnimi silami in sredstvi ne bodo mogle sanirati. 

Tudi v letošnjem letu so* elementarne nezgode — zlasti toča — povzročile 
ogromno škodo predvsem pri poljedelskih kulturah, s čimer bo občutno' zmanj- 
šan dohodek v kmetijstvu. 

V tej zvezi postavljam na osnovi 146. člena začasnega poslovnika repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije izvršnemu svetu naslednje vprašanje: 

1. kakšno finančno pomoč in katerim občinam je dal izvršni svet Skupščine 
SR 'Slovenije za odpravo škcde in posledic cd poplav v letu 1966; 

2. v kakšni obliki in obsegu je izvršni svet sodeloval oziroma bo. pomagal, 
da se odpravi škoda, povzročena po elementarnih nezgodah v letu 1967. 

Prosim za odgovor na prvi prihodnji seji republiškega zbora. 

Anton Ladava, 
poslanec gospodarskega zbora 

Cesta Žaga—Uoeja 7,280 km je bila do odprtja mednarodnega bloka ne- 
pomembna, saj so' jo koristili le imetniki prepustnice po videmskem sporazumu. 

Cesta je bila kategorizirana kot cesta IV. reda. 
Ta cesta je bila odprta le v letnem času, ko je bil promet varen. V spo- 

mladanskih mesecih pa je bil promet zelo otežkočen, ker je bil del ceste zasut 
z materialom. 



320 Priloge 

Z odločbo o določitvi stalnih mejnih prehodov Lazaret in Učeja za med- 
narodni cestni promet (Ur. list SFRJ št. 42-497/66) in s prekategorizacijo 
obmejnega prehoda Učeja z dne 12. 9. 1966 v mednarodni prehod I. kategorije, 
pa je ta odcep pridobil na pomembnosti, saj je v zadnjem času močno povečal 
promet. 

Na podlagi 4., 5., 6. in 84. člena temeljnega zakona o javnih cestah (Ur. list 
SFRJ št. 27/65) bi morala biti ta cesta prekategorizirana v cesto II. reda. 

V SR Sloveniji vodijo sedaj mimo vseh mednarodnih blokov I. kategorije 
ceste I. in II. reda, le v odcepu Učeja 7,280 km vodi sedaj cesta IV. reda, kar je 
v nasprotju z ostalimi kraji in temeljnim zakonom o javnih cestah. 

Občinska skupščina Tolmin je dala že predlog za prekategorizacijo: zvezne- 
mu izvršnemu svetu, izvršnemu svetu SR Slovenije in sekretariatu za gospo- 
darstvo SR Slovenije, vendar na te predloge ni dobila odgovora. 

Po nepotrjenih in nepreverjenih podatkih pa se celo sliši, da se to cesto 
sploh ne bo prekategoriziralo. 

Na osnovi tega postavljam naslednje vprašanje: 
Zakaj se zavlačuje s prekategorizacijo ceste Žaga—Učeja in ali se bo ta 

cesta prekategorizirala kot določa temeljni zakon o javnih cestah. 

Boris Feldin, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Prvovprašanje 

Na pretekli seji prosvetno-kulturnega zbora je bila na dnevnem redu raz- 
prava o knjižnični mreži v SR Sloveniji. Po sklepu seje je bila ta točka pre- 
ložena na naslednjo sejo. 

Prav v zvezi s to točko dnevnega reda bi želel imeti nekatera pojasnila 
od pristojnih organov. 

Pri proučevanju materiala o knjižnični mreži v SR Sloveniji in po konzul- 
tiranju s prizadetimi ugotavljam, da je še vedno v veljavi odlok o obveznem 
pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam v SR Sloveniji (Ur. list LRS, 33/60), 
ki je naredil po nepotrebnem razliko med študijskimi knjižnicami v Sloveniji 
pri pravici do obveznega brezplačnega pošiljanja tiska in periodike. 

Med navedenimi študijskimi knjižnicami v Sloveniji, ki obvezno in brez- 
plačno prejemajo slovenski tisk ali periodiko, nisem zasledil študijske knjižnice 
na Ravnah na Koroškem in tudi v Ptuju. 

Po informacijah, ki sem jih dobil od prizadetih, sta ti dve knjižnici izpadli 
iz sicer neznanih razlogov, četudi so bibliotekarji Slovenije podprli zahtevo 
študijske knjižnice na Ravnah, da se jo vključi v navedeni odlok. Prizadeti 
vedo povedati, da je bilo menda takrat rečeno, da je mogoče to ugodnost pri- 
znati le eni študijski knjižnici v vsakem okraju, in da »bogate« Ravne lahko 
vse kupijo. Ni važno, ali je to res ali ne — dejstvo pa je, da sta postavljeni 
sicer enakovredni študijski knjižnici na Ravnah na Koroškem in v Ptuju v 
neenakopraven položaj nasproti drugim študijskim knjižnicam v Sloveniji. 

Ne morem se strinjati s tem, da bi po dva izvoda tiska ali periodike tako 
obremenila založbe, da bi bil njih obstoj vprašljiv, ker menim, da je tak odnos 
do dveh slovenskih študijskih knjižnic nepravična diskriminacija. Verjetno ni 
vprašanje, zakaj morajo ostale knjižnice dobivati ta tisk in periodiko — bolj 
je vprašanje, zakaj sta izvzeti dve knjižnici in kakšni so razlogi za to. 
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Če se omejim na samo študijsko knjižnico na Ravnah na Koroškem in na 
območje njenega delovanja, je jasno, da ie njeno območje vsaj v vseh štirih 
»koroških« občinah, ki štejejo okoli 65 000 prebivalcev. V tem področju so tudi. 
srednje šole ter druge ustanove in organizacije, ki so vezane na študijsko 
knjižnico. Studijske knjižnice v Mariboru, Celju in Ljubljani so, preveč. od- 
daljene, da bi mogle v večji meri koristiti temu področju. Ravne same so od- 
daljene od Maribora, Celja in Ljubljane veliko več, kakor pa Celje od Maribora 
ali Ljubljane ali pa Kranj od Ljubljane. Kakšnega pomena je študijska knjiž- 
nica na Ravnah na tem obmejnem področju, verjetno ni potrebno posebej, 
poudarjati. 

Menim in predlagam, da se 'uvrsti študijska knjižnica na Ravnah na Ko- 
roškem (in tudi v Ptuju) vsaj v drugo skupino študijskih knjižnic v Sloveniji, 
ki prejemajo po en izvod periodik slovenskih založb, če bi že ne mogla biti 
v prvi skupini, ki prejema po en izvod slovenskega tiska. Mislim, da ne more 
biti utemeljenih razlogov za to, da sta lahko dve študijski knjižnici v Slo- 
veniji v neenakopravnem položaju. 

S tem v zvezi prosim za odgovore na naslednja vprašanja: 
1. Ali lahko1 predstavnik predlagatelja predloga pojasni vzroke in razloge 

izpustitve študijske knjižnice na Ravnah (in v Ptuju) iz seznama študijskih 
knjižnic v Sloveniji, katerim so tiskarne (založbe) dolžne pošiljati brezplačno 
po en izvod tiska ali periodike? 

2. Kakšna bi bila dodatna finančna obremenitev tiskarn (založb), če bi 
pošiljale po en izvod vsega tiska študijski knjižnici na Ravnah in kakšna do- 
datna finančna obremenitev, če bi pošiljale po en izvod svojih periodik? 

3. Kdaj lahko pričakujemo spremembo tega odloka in s tem odpravo ta- 
kega neenakega tretiranja študijskih knjižnic? 

Prosim za odgovore na prvi naslednji seji zbora. 

Drugo vprašanje 

V zvezi s tretjo točko dnevnega reda 38. seje prosvetno-kulturnega zbora 
bi želel še nekatera pojasnila in prosim — ako bo mogoče — da jih zvem na 
seji sami. 

V materialu o knjižnični mreži je med drugim tudi navedeno, da je pro- 
svetno-kulturni zbor obravnaval založništvo' in knjižničarstvo že 18. novembra 
1964 ter 18. decembra 1964 ter pri tem ugotovil nekatere stvari ter sprejel tudi 
nekatere sklepe. 

Pri tem me zanima, v kakšni meri je prišlo do realizacije navedenih skle- 
pov, ker iz same ocene knjižnične mreže ni razvidno, če so bili in kako so bili 
posamezni sklepi realizirani oziroma, če niso bili — vzrok tega. 

Ne bi posebej navajal posameznih sklepov, ker je vsak zase dovolj inte- 
resanten, morda bi še posebej opozoril na nekatere, in sicer: 

3. sklep I. razdelka; 
4. sklep I. razdelka; 
8. sklep I. razdelka; 
9. sklep I. razdelka; 
3. sklep II. razdelka, posebej drugi odstavek; 
5. sklep II. razdelka v celoti s posebnim ozirom na uresničevanje tega sklepa 

v zakonih, ki urejajo vrste šolstva ter posebej še drugi odstavek tega sklepa; 
7. sklep II. razdelka; 

21 
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8. sklep II. razdelka je bil uresničen, v poročilu pa je navedeno, da do 
realizacije določil pri nekaterih stvareh še ni prišlo ter bi me zanimalo, kaj je 
bilo storjeno, da se tudi to realizira (npr. matične knjižnice). 

Prosim in želim odgovora in pojasnila na sami seji, ker bi to lahko koristilo 
razpravi in sprejetju zaključkov ter bi tako lahko dopolnili nekatere neposredne 
naloge. 

Zahvaljujem se za pozornost in se opravičujem za nadlegovanje. 

Dr. Miran Celestina 
poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Na podlagi zakona o stanovanjskem prispevku (4% od pokojnin) je skup- 
ščina občine Domžale razpravljala o težavah pri reševanju stanovanjskega vpra- 
šanja upokojencev in borcev NOV — upokojencev ter me zadolžila, da postavim 
naslednje vprašanje skupščini republiške skupnosti SZD: 

1. Koliko sredstev iz tega naslova je bilo zbranih v letu 1966—1967 in kako 
so se odvajala? 

2. Kdaj se predvideva delitev teh sredstev za leto 1966 in 1967? 

Janez Hočevar, 
poslanec organizacijsko-političnega zbora 

V skladu z določili začasnega poslovnika postavljam spodaj navedeno po- 
slansko vprašanje, na katerega prosim, da odgovori izvršni svet po svojem pred- 
stavniku na prvi prihodnji seji zbora. 

»Katere ukrepe je podvzel izvršni svet oziroma, katere spremembe veljavnih 
predpisov je predlagal, da se poenostavi'predpisano administrativno poslovanje 
krajevnih skupnosti in da se razbremene prispevkov, zaradi katerih so bile v 
marsikaterem primeru izenačene z gospodarskimi organizacijami?« 

. Organizacijsko-politični zbor je na seji dne 28. 12. 1966 razpravljal o uve- 
ljavljanju krajevnih skupnosti v komunalnem sistemu. Zbor je tedaj ugotovil, 
da tedanji pogoji za delo krajevnih skupnosti niso takšni, da bi pospešili ini- 
ciativo občanov v okviru teh najosnovnejših samoupravnih skupnosti. Poleg 
zapletenega poslovanja krajevnih skupnosti pa je tedanje stanje tudi večalo 
neproduktivne stroške in zahtevalo nepotrebno administracijo. 

Zbor je posebej opozoril na veljavne pozitivne predpise, ki najbolj kompli- 
cira jo delo krajevnih skupnosti in glede katerih je tudi izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije naložil, naj jih prouči oziroma predlaga ustrezne spremembe. 

Zbor je bil tedaj mnenja, da bi bilo potrebno posamezna zakonita določila 
sprostiti in tako omogočiti širši razmah dela krajevnih skupnosti. 

Na posamezne predpise, ki po ugotovitvah zbora ovirajo delo krajevnih 
skupnosti, je zbor opozoril izvršni svet s posebnim dopisom dne 26. 1. 1967. 
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POROČILO 

o stanju v zvezi z likvidacijo EKK Velenje, delu začasne komisije, sklepih 
izvršnega sveta ter nadaljnjem akcijskem programu 

I. UVOD 

1. Poslovno združenje za izgradnjo Energokemičnega kombinata Velenje je 
bilo ustanovljeno s pogodbo o ustanovitvi Poslovnega združenja dne 22. 12. 1960. 
Ustanovitelji so bili: Rudnik lignita Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in Ter- 
moelektrarna Velenje, ki so po pogodbi jamčili za poslovno združenje z neome- 
jenim jamstvom. Registracija Poslovnega združenja je bila izvršena dne 16. ja- 
nuarja 1961 pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Celju. Z združitvijo podjetij 
Termoelektrarna Soištanj in Termoelektrarna Velenje v podjetje »Elektrarna 
Šoštanj« so ustanoviteljske obveznosti prešle na novo podjetje, poleg drugega 
ustanovitelja Rudnika lignita Velenje. 

Proizvodni program, ki je v letu 1964 predvideval proizvodnjo 575 mili- 
jonov Nm® plina ter proizvodnjo amoniaka in ure, bi po predračunski vred- 
nosti zahteval 390,9 milijona N dinarjev investicijskih sredstev. Poslovno zdru- 
ženje si je zagotovilo naslednje vire financiranja: < 

v 000 N din 
— iz poslovnega sklada ustanoviteljev 11 563 
— s sredstvi ustanoviteljev oročenimi pri SGB in Kreditni 

banki Velenje  1 789 
— s kreditom okrajnega investicijskega sklada po KB Celje 176 
— s kreditom SGB za osnovna in obratna sredstva .... 236 130 
— s komercialnim kreditom v CSSR (80 % od pogodbene vred- 7 

nosti 57 510 Ndin; tečaj 750 din = 1$)  46 008 
—1 s komercialnim kreditom v Angliji (80 V o od pogodbene j 

vrednosti 145 700 Ndin; tečaj 750 din = 1 $)  116 592 ( 
— s kreditom pri JIB za obrate amoniaka in uree (carina in 

obratna sredstva) .     . 14 374 
Skupaj . . . 426 632 : 

2. Po gospodarski reformi je investitor izvršil nov obračun investicijskih 
stroškov zaradi: 

— sprememb deviznega tečaja in carinskih stopenj, 
— sprememb cen za gradbena dela in domačo opremo in 
— končne določitve tehnološkega procesa in kvantitetnega ter kvalitet- 

nega obsega gradbenih del in opreme. 
Po tem izračunu bi znašali skupni investicijski stroški 715,0 milij. N din; 
od tega: 

— angleški kredit  6 240 000 Lstg 218,6 milij. N din 
—1 češki kredit  6 160 000 $ 69,0 milij. N din 
—• domača sredstva  427,4 milij. N din 

Glede na tako povečanje potrebnih sredstev bi moral investitor zagotoviti 
dodatnih 283 milijonov N din. Problem dodatnih sredstev za kritje povečanih 
investicijskih stroškov je bil še teži i, ker se je prav v tem času vršilo splošno 
usklajevanje investicijske potrošnje z razpoložljivimi sredstvi ter so bili zaostreni 
ukrepi kreditne politike zaradi zoževanja investicijske fronte. 
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Povečani investicijski stroški bi vplivali tudi n,a prodajno ceno plina, ki 
ne bi bila sprejemljiva za potrošnike. Vedno močneje so začeli nastopati novi 
energetski viri, ki so z ozirom na ceno postavili celotno gazifikacijo lignita pod 
viprašaj. 

Ker je po reformi ekonomičnost poslovanja postala odločilna pri spreje- 
manju odločitev podjetij, ni bilo pri potrošnikih več nobenega interesa za drag 
plin iz premoga. 

Te ugotovitve so povzročile, da so ustanovitelji garanti in SGB sprejeli 
sklep o ustanovitvi nadaljnje gradnje EKK Velenje. Na podlagi sklepov delav- 
skih svetov Elektrarne Šoštanj z dne 18. 3. 1966 in Rudnika lignita Velenje z 
dne 29. 3. 1966 je 14. 4. 1966 Skupščina občine Velenje izdala odločbo o uvedbi 
redne likvidacije Poslovnega združenja. Likvidacija je bila registrirana pri 
okrožnem gospodarskem sodišču dne 27. 4. 1966. 20. 4. 1966 je bil imenovan 
likvidacijski odbor V sestavi: ing. Ciril Prohinar — predsednik; člani: Davorin 
Cvilak, Ivan Gašperič, Franjo Klun, Viljem Koren. Dne 30. 7. 1966 je bil ing. 
Prohinar razrešen dolžnosti v likvidacijskem odboru, na njegovo mesto pa 
imenovan Ivan Kogovšek. 

3. Likvidacijski odbor je ugotovil v zvezi s pogodbenimi obveznostmi skle- 
njenimi med domačini in tujimi dobavitelji naslednje pravno stanje: 

a) z jugoslovanskimi proizvajalci opreme pogodbe še niso bile sklenjene. 
Potrebno je bilo razčistiti le odnose s progektantnimi organizacijami in z izva- 
jalci gradbenih del. Sporazumno so bile stornirane pogodbe in ugotovljeni 
stroški, ki jih mora plačati EKK v likvidaciji; 

b) v ČSSR je bila od zaključene vrenosti opreme v znesku 7,7 milijona $ 
v izdelavi celotno zaključena oprema, ki je bila delno že dobavljena oziroma 
v večjem obsegu pripravljena za dobavo. Ker zato pogodbe ni bilo mogoče 
stornirati, je likvidacijski odbor proučil možnosti za odprodajo opreme v Jugo- 
slaviji, vendar je v tem le delno uspel z odprodajo Toplarne Energokemičnemu 
kombinatu Kosovo po nabavni vrednosti, t. j. za 4,9 milijona I, toda brez 
kritja stroškov skladiščenja in manipulacije; 

c) v Angliji je bila naročena oprema v skupni vrednosti 6,9 milijona Lstg. 
Tudi ta oprema je bila ponujena Kombinatu Kosovo, ki pa je že imel sklenjene 
pogodbe o dobavi opreme za svoje potrebe in zato ni bil interesent za ponuđeno 
opremo. Zato je bila dne 8. 6. 1966 angleškemu dobavitelju sporočena pismena 
odločitev o odstopu od izgradnje EKK Velenje. 

V razgovorih v Londonu, konec januarja 1967, (je poleg likvidacijskega 
odbora sodeloval tudi predstavnik JIB. V teh razgovorih so bile s strani angle- 
ških partnerjev nakazane nekatere alternativne rešitve za likvidacijo obveznosti 
iz sklenjenih pogodb, ki pa so vse izkazovale velike stroške v primeru storna. 

4. Zaradi zapletenosti in obsežnosti problema ter meddržavni karakter skle- 
njenih pogodb je Izvršni svet predložil v januarju 1967 informacijo o pro- 
blemih v zvezi z likvidacijo EKK Velenje Medresorski komisiji za inozemske 
kredite pri Zveznem izvršnem svetu. Ta je v februarju 1967 razpravljala o 
informaciji ter formirala posebno grupo, ki naj bi proučila možnosti za likvi- 
dacijo EKK Velenje s čim manjšimi izgubami. Omenjena grupa ie v razgovorih 
z angleškimi partnerji dosegla sklenitev nekaterih dopolnilnih finančnih spora- 
zumov, ki pa so nalagali sledeče: 

— ureditev pravnega statusa novega investitorja, ki naj bi se povezal z 
angleškimi partnerji glede prevzema in rokov izdobavljene naročene opreme 
ter glede izdelave inženiringa za nov program. Novi investitor bi se moral prav 
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tako v. najkrajšem času odločiti glede lokacije objekta in pripraviti vse potrebno 
za prevzemanje naročene opreme, katera bo začela prihajati (uskladiščenje); > 

— vključitev SGB in Jugoslovanske investicijske banke v izdelavo potreb- 
nih finančnih aranžmajev ter prevzema celotnega posla skupno z investorji; 

— sestavo finančnih aranžmajev za financiranje objekta ter prevzem jasnih 
obvez glede sredstev s strani posameznih poslovnih partnerjev, vključno 
izvršnega sveta; 

— pripravo predlogov za zagotovitev potrebnih dopolnilnih deviznih 
sredstev. 

5. Ker se je zaradi situacije pokazala potreba, da se formira širši posve- 
tovalni organ, ki bi proučil in nato predlagal najprimernejše rešitve za uporabo 
naročene opreme in spremembo proizvodnega programa, je izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije na podlagi 16. in 17. člena zakona o organizaciji in delu 
IS SRS (Ur. 1. SRS št. 20-219/65), ustanovil začasno' komisijo za urejanje 
vprašanj v zvezi z EKK Velenje. Komisija je imela osnovno nalogo, da prouči 
osnovni koncept investicijskega in proizvodnega programa s stališča njegove 
ekonomičnosti in vključitve v gospodarski razvoj SR Slovenije. 

Komisijo so sestavljali: predsednik inž. Miran Mejak; podpredsednik: Mirko 
Jamar; člani: inž. Drago Ceh, Riko' Jerman, Stane Kavčič, Sveto Kobal, Ivan 
Kogovšek, inž. Viktor Kotnik, inž. Ludvik Mali, Lojze Ribič, inž. Tone Tribušon, 
Slavko Troiger, Peter Krapež, Drago Dolinšek. 

II. DELO IN STALISCE ZAČASNE KOMISIJE IS 

Začasna komisija IS za urejanje vprašanj v zvezi z likvidacijo EKK Velenje 
je imela dne 25. aprila 1967 in 15- maja 1967 dve seji. Na obeh sejah so1 bili 
obravnavani problemi v zvezi z likvidacijo EKK Velenje ter s tem povezano 
vprašanje investitorja, ki bi prevzel v Angliji naročeno Cipremo> oz. stopil kot 
poslovni partner v stike z angleškimi dobavitelji. 

Na prvi seji je komisija obravnavala študijo: »Tehnološko ekonomski rezul^ 
tati spremenjenega koncepta uporabe naročene opreme bivšega EKK Velenja«. 
Študija je bila izdelana 22. aprila 1967 s sodelovanjem strokovnjakov Kemij- 
skega inštituta Borisa Kidriča, Cinkarne Celje, Rudnika lignita Velenje in: 
likvidacijskega odbora EKK. Na prvi seji se je že pokazalo, da predvideno 
uplinjanje lignita po celjski varianti ekonomsko in tehnološko sploh ne pride 
v poštev ter je Cinkarna Celje že v času nastanka elaborata dO' prve seje v 
določeni meri spremenila svoj koncept investicije. Ugotovljeno' je tudi bito; 
da se z uplinjanjem premoga bodisi v Celju ali Velenju ne rešuje problema- 
tika plasmaja velenjskega lignita, ker je problem plasmaja lignita odločilno 
vezan na izgradnjo nove termoelektrarne v Šoštanju. Cene plina dobljenega iz 
velenjskega lignita so se po obeh variantah pokazale kot ekonomsko' nespre- 
jemljive za potrošnike. Ker v študiji niso bili nekateri podatki dovolj argumen- 
tirani, je komisija priporočila obema potencialno možnima investitorjema t. j. 
Cinkarni Celje in Rudniku Velenje, da do 5. maja obdelata investicijski varianti 
ter uskladita izhodišča glede proizvodnih stroškov in cen s Kemičnim inštitutom 
»Boris Kidrič«. Kemičnemu inštitutu je bilo naloženo, da dokumentacijsko' izpo- 
polni svoj elaborat ter izdela primerjalne študije s predpostavko1, da pri obeh 
programih upošteva odpis kredita v višini 10 (deset) milijard S'din. 
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Komisija je povabila tudi banko, da ona izdela svoj predlog za likvidacijo 
obvez EKK v inozemstvu. 

Na drugi seji dne 15. maja 1967 je komisija razpolagala z naslednjimi 
materiali: 

— »Analiza novih konceptov uporabe bivšega EKK na lokacijah Velenje 
oz. Celje« — Kemijski inštitut B. Kidriča 10. maja 1967. 

— Aneks k študiji »Tehnološko ekonomski rezultati koncepta uporabe 
naročene opreme bivšega EKK Velenje« -—• Rudnik lignita Velenje 6. maja 1967. 

— »Predlog razvoja petrokemije v Cinkarni Celje z delno vključitvijo 
opreme bivšega EKK Velenje« —• Cinkarna Celje — Razvojni inštitut Celje, 
maja 1967. 

•—• »Predlog za likvidacijo obvez EKK v inozemstvu« — Splošna gospodar- 
ska banka, Ljubljana 28. aprila 1967. 

Ob pričetku seje komisije je bilo članom prečitano pismo, ki ga je predsed- 
nik komisije prejel od METALKE z datumom 11. maja 1967. 

Komisija je na podlagi obravnave ugotovila: 
1. Položaj, v katerem se nahaja vprašanje v zvezi z ureditvijo bivšega EKK 

ne dopušča več nobenega odlaganja ter je potrebno sprejeti čimprej, dokončne 
odločitve. 

2. Uplinjevanje velenjskega lignita je nerentabilno in izračuni po vseh 
variantah, upoštevajoč pri tem tudi varianto z direktno dotacijo 10 (deset) mili- 
jard S din, niso mogli prikazati, da bi bila lahko oena plina iz velenjskega 
lignita ekonomska in sprejemljiva za potrošnike. 

Ugotavlja se torej, da uplinjevanje velenjskega lignita ne pride v poštev. 
Člani komisije so glasovali o tem, ali naj se naprave za uplinjevanje lig- 

nita postavijo ali ne. Z devetimi glasovi »za«, tremi »proti« in dvema »vzdrža- 
nima« je bil sprejeto stališče, da se naprave za uplinjevanje velenjskega lig- 
nita ne postavijo. 

3. Količina lignita, ki bi se porabila za proizvodnjo plina po velenjski 
varianti, ni odločilna za nadaljnji razvoj Rudnika lignita Velenje, ker bo z 
izgradnjo termoelektrarne Šoštanj II. zajamčena potrošnja razpoložljivih koli- 
čin premoga. 

4. Od naročene opreme v Angliji je možno uspešno uporabiti naprave za 
proizvodnjo amoniaka in uree z uporabo vstopne surovine v obliki tekočih 
ogljikovodikov ali prircdnega plina. Ugotovilo se je, da je varianta, ki jo pred- 
laga Cinkarna Celje, ugodnejša ter zato kaže izročiti Cinkarni Celje investicij- 
ske posle, ki izhajajo iz naročene opreme za EKK Velenje. 

5. Polovico opreme za kisikarno se lahko uspešno porabi za uvedbo »LD« 
postopka v jeklarni Železarne Jesenice, drugi del kisikarne je možno uporabiti 
v Cinkarni v II. fazi razvoja. 

6. Obstojajo realne možnosti, da se preostala razpoložljiva oprema, pred- 
vsem pa polovica rektisola lahko uspešno uporabijo v kombinatu Kosovo. 

7. Po velenjski varianti bi bilo potrebno zbrati v kratkem čas'u še 31 (ena- 
intrideset) milijard S din, potrebnih za dokončanje investicije, dočim je za 
celjsko varianto potrebno približno 15 (petnajst) milijard S din. Potrebna dinar- 
ska sredstva za celjsko varianto' bi se lahko zbrala z maksimalnimi finančnimi 
napori republike vključujoč skupne rezerve, kakor tudi maksimalne finančne 
napore bank in gospodarstva, dočim eventualno zbiranje 31 (enaintrideset) mili- 
jard S din znatno presega vse finančne možnosti republiških, gospodarskih, 
bančnih in ostalih denarnih virov v Sloveniji. 
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Zaradi tega je komisija predlagala izvršnemu svetu: 
1) naj se sprajime program Cinkarne Celje, po katerem iz naročene opreme 

Cinkarna Celje prevzame opremo in kredite za proizvodnjo amoniaka in uree 
ter del kisikarne in po katerem mora Cinkarna Celje takoj pričeti s pripravo 
naročila in gradnjo reforminga in kasneje še naprave za sintezo amoniaka II in 
proizvodnjo amonsulfata; 

2) naj polovico kisikarne ter na to opremo vezani kredit prevzame Žele- 
zarna Jesenice za potrebe svoje jeklarne; 

3) naj se Kombinatu Kosovo ponudi polovično kapaciteto rektisola in naj 
se ugotovi, pod kakšnimi pogoji bi bil Kombinat Kosovo pripravljen prevzeti 
še ostalo nerazporejeno opremo;' 

4) naj se v imenu republike, ki je garant za najeta posojila in v spora- 
zumu z ustanovitelji PZ EKK Velenje prevzame materialne obveznosti bodočega 
odplačevanja neizkoriščene opreme naročene za EKK Velenje ter se v dogovoru 
s Splošno gospodarsko banko in izkoriščajoč izkušnje dotedanjega likvidacij- 
skega odbora ustanovi nov likvidacijski odbor, ki bo v dogovoru in po poobla- 
stilu izvršnega sveta skrbeli za čim uspešnejši plasma neizkoriščene opreme in 
predlagal izvršnemu svetu predloge aktov, s katerimi se dokončno urejajo 
pravni odnosi med novimi investitorji, t. j. Cinkarno Celje, Železarno Jesenice, 
eventualno Kombinatom Kosovo in drugimi, kakor tudi z METALKO kot uvoz- 
nikom in Jugoslovansko investicijsko banko-, Narodno banko in Splošno gospo- 
darsko banko; 

5) naj bi se devizna sredstva, ki bi eventualno ostala ob dokončni ureditvi 
odnosov z Anglijo, uporabila za potrebno izgradnjo, predvsem reforminga in 
tudi drugih objektov I. faze programa Cinkarne Celje; 

6) predstavnik novih investitorjev nasproti angleškim partnerjem naj bi 
bilo samo eno podjetje t. j. Cinkarna Celje in naj bi se odnosi urejali doma 
interno s posebnimi pogodbami; 

7) pripravi naj se predpis, ki bi omogočil angažiranje sredstev dopolnilnih 
skupnih rezerv SR Slovenije za dinarsko kreditiranje investicije amoniaka I, 
uree in reforminga v Celju ter polovico kisikarne na Jesenicah; 

8) z ozirom, da je predvidena naloga začasne komisije za urejanje proble- 
mov v zvezi z likvidacijo EKK Velenje končana, se predlaga izvršnemu svetu, 
da delovanje začasne komisije s tem poročilom preneha ter se vsa odprta in 
na novo postavljena vprašanja rešujejo direktno med izvršnim svetom in novim 
likvidacijskim odborom, ki se ga omenja pod tč. 4. 

III. SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA NA 1. SEJI DNE 19. 5. 1967 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 1. seji dne 19. maja 1967 
obravnaval pod tč. 1 dnevnega reda poročilo Komisije IS za urejanje proble- 
mov v zvezi z EKK Velenje ter po obravnavi sprejel naslednje sklepe: 

1. Izvršni svet se strinja s poročilom začasne komisije IS ter z njenimi 
predlogi za izvedbo likvidacije EKK Velenje z dne 15. 5. 1967 ter sprejema 
predloge te komisije za izvedbo likvidacije poslovnega združenja (PZ) EKK 
Velenje. 

2. Glede na to, da je SR Slovenija garant za posojila v zvezi z izgradnjo 
EKK Velenje, je treba zagotoviti takšno izvedbo likvidacije, da bo čim korist- 
neje uporabljena oziroma vnovčena oprema, ki je že bila in ki še bo dobavljena, 



328 Priloge 

tako da bi bile končne obveznosti, ki izhajajo iz garancije, ki jo je prevzela 
SR Slovenija, čim manjše. 

Zato je potrebno, da izvršni svet čimbolj aktivno sodeluje pri nadaljevanju 
likvidacije, da zavaruje pravice republike kot garanta in predlaga Skupščini 
občine Velenje vse potrebne ukrepe. 

3. Izvedba sklepa pod 2 se poveri tov. inž. Miranu Mejaku, članu izvršnega 
sveta, ki nastopa v nadaljnjem postopku kot pooblaščenec izvršnega sveta. 

4. Zavod SR Slovenije za planiranje naj ob sodelovanju sekretariata izvrš- 
nega sveta za zakonodajo, predloži izvršnemu svetu predlog predpisa, s katerim 
bo omogočeno angažiranje sredstev dopolnilnih skupnih rezerv SR Slovenije za 
dinarsko kreditiranje investicij, v korist Cinkarne Celje za izgradnjo naprav 
za proizvodnjo' amcniaka I, uree in reforminga ter v korist Železarne Jesenice 
za nabavo polovice kisikarne. 

5. Začasna komisija za urejanje vprašanj v zvezi z likvidacijo EKK Velenje 
preneha. Predsednik in člani te komisije se razrešijo. 

6. Skupščini SR Slovenije se predloži poročilo o situaciji v zvezi z likvida- 
cijo EKK Velenje. 

IV. REALIZACIJA SKLEPOV IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

1. V smislu realizacije 2. sklepa seje izvršnega sveta z dne 19. maja 1967 
je bil sklenjen sporazum med SR Slovenijo', občino Velenje, rudnikom lignita 
Velenje in termoelektrarno Šoštanj, s katerim se urejajo premoženjska ter 
pravna razmerja v zvezi z likvidacijo' poslovnega združenja za izgradnjo EKK 
Velenje. Po' tem sporazumu se z namenom, da se zagotovi takšna likvidacija 
PZ EKK Velenje, s katero bodo zagotovljene koristi in- potrebe gospodarstva 
SR Slovenije kot celote ter da se doseže čim 'ugodnejši rezultat likvidacije, 
ugotavlja soglasje med občino Velenje in SR Slovenijo, da bosta likvidacijska 
komisija in likvidacijski odbor delala v skladu s temeljnim zakonom o- pod- 
jetjih ter pod neposrednim nadzorstvom in po predlogih, smernicah in navo- 
dilih izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. SR Slovenija se odpoveduje 
plačilnim zahtevkom nasproti občini Velenje kot prvemu poroku in prevzema 
v svojo plačilno obveznost plačito vseh obveznosti PZ EKK Velenje v likvida- 
ciji, kolikor za plačilo teh obveznosti sredstva likvidacijske mase ne bi zadoščala. 
SR Slovenija se odpoveduje tudi uveljavljanju povračil za plačilo obveznosti, 
omenjenih v prejšnjem stavku, nasproti rudniku lignita Velenje oziroma 
nasproti Termoelektrarni Šoštanj kot bivšima članoma PZ EKK Velenje. Na 
drugi strani se bivša člana PZ EKK Velenje odpovedujeta povračilu posojil 
in vlog, ki sta jih dala PZ EKK ter odstopa svoje zahtevke iz tega naslova 
nasproti likvidacijski masi SR Sloveniji. Določbe sporazuma stopijo- v veljavo 
potem, ko ga potrdijo Skupščina SR Slovenije, Skupščina občine Velenje ter 
delavska sveta Rudnika lignita Velenje in Termoelektrarne Šoštanj. 

2. V smislu realizacije .4. sklepa 1. seje izvršnega sveta, je zavod SRS za 
planiranje, ob sodelovanju sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo predlo^ 
žil na 3. sejo izvršnega sveta, dne 15. 6. 1967, osnutek zakona o uporabi sred- 
stev, naloženih pri Splošni gospodarski banki Ljubljana po zakonu o dopolnilnih 
sredstvih skupnih rezerv gospodarskih organizacij. S tem zakonskim predlogom 
se anuitete omenjenih sredstev uporabijo za delno pokrivanje obveznosti iz 
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programa graditve EKK Velenje, predvsem za 'kreditiranje graditve investicij- 
skih objektov, ki jih delovne organizacije prevzemajo iz programa EKK Velenje, 

Izvršni svet je na 3. seji, 15. 6. 1967 obravnaval tako zgoraj navedeni 
sporazum kot tudi osnutek zakona ter ju sklenil posredovati Skupščini SR 
Slovenije skupaj s tem poročilom. 

DOPOLNITEV 
resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 

Resolucija o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 (Ur. 1. SRS, 
št. 6-33/67) se dopolni: 

a) v petem odstavku 1. točke z novim stavkom., ki se glasi: 
»Za razvoj bazne kemične industrije naj bi se uporabil tudi del naročene 

opreme, ki je bil predviden za gradnjo EKK Velenje«; 
ib) na koncu 9. točke pa se deda za zadnjo alineo nova alinea, ki se glasi: 
»—' republika bo podvzemala ukrepe in sprejela predpise, s katerimi bo 

omogočila racionalno likvidacijo EKK Velenje, ter uporabo določene opreme 
za gospodarski razvoj, ki bo v skladu z družbenim planom razvoja SR Slo- 
venije v letih 1966—1970«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun in odbor za proizvodnjo in 
promet republiškega zbora sta na skupni seji z odborom za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov gospodarskega zbora in. začasnim odborom za prora- 
čunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora dne 8. 7. 1967 obravna- 
vala poročilo' o stanju v zvezi z likvidacijo EKK Velenje, ki ga je predložil izvršni 
svet. Odbori so v obravnavi načeli tudi vprašanje umestnosti dopolnitve reso- 
lucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 zaradi predlaganega načina 
likvidacije EKK Velenje in ukrepov, ki so v zvezi s tem potrebni. 

I. 

Ob pripravi resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 (Ur. 
1. SRS, št. 6—33/67) še ni bilo znano, kako se bo pristopilo k likvidaciji EKK 
Velenje. Nadaljnja proučevanja pa so pokazala, da je mogoče 'uporabiti del 
naročene opreme za EKK Velenje za proizvodnjo amoniaka in uree. Proizvodnja 
teh snovi pa predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj kemične industrije v SR 
Slovenije, ki je zelo malo razvita. 

Odbori so menili, da je potrebna dopolnitev 1. točke resolucije v predlaga- 
nem smislu, ker gre za začetek gradnje pomembnih objektov za nadaljnji 
razvoj kemične industrije že v letošnjem letu, kar ob sestavi resolucije ni bilo 
predvideno1. 

II. 

Odločitev o odstopu od gradnje EKK Velenje in njegova likvidacija pomeni 
za SR Slovenijo' kot garanta uveljavitev velikih potencialnih obveznosti, ki 
jih vključuje njeno poroštvo. , 
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Kolikšna sredstva bo morala republika zagotoviti za kritje izg*ube, ki bo 
pri likvidaciji nastala, še ni znano, ker so razgovori z inozemskimi dobavitelji 
še v teku. Vsekakor pa mora republika že letos zagotoviti sredstva za kredi- 
tiranje vgraditve tistega dela opreme, ki je bila naročena v okviru proizvodnega 
programa EKK Velenje in ki bi se mogla smotrno porabiti za proizvodnjo na 
drugi lokaciji. Ta sredstva se zagotavljajo z zakonom o uporabi sredstev, nalo- 
ženih pri splošni gospodarski banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sred- 
stvih za skupne rezerve gospodarskih organizacij, ki je Skupščini SR Slovenije 
že predložen v obravnavo. 

Sprejeti pa bo treba poleg tega še druge predpise, na podlagi katerih bo 
mogo'če zagotoviti še eventualna potrebna dodatna sredstva za kreditiranje 
prevzema opreme ter za kritje izgub in drugih stroškov, ki so že in še bodo 
nastali ob likvidaciji EKK Velenje. Ti predpisi bodo predloženi v obravnavo, 
ko bodo bolj jasne obveznosti, do katerih je prišlo z odstopom od graditve 
tega objekta. 

Med ukrepi, ki jih podvzema SR Slovenija, je treba omeniti predvsem spo- 
razum o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslov- 
nega združenja za izgradnjo energo-kemičnega kombinata Velenje, ki je že 
predložen skupščini v potrditev. S tem sporazumom se urejajo osnovna pre- 
moženjska in pravna razmerja med ustanovitelji in SR Slovenijo kot garan- 
tom, ki izvirajo iz likvidacije EKK Velenje. Računati pa je treba še z drugimi 
ukrepi, ki jih bo v teku izvajanja likvidacije podvzemal izvršni svet v okviru 
svojih pristojnosti ah pa Skupščina SR Slovenije. 

III. 

S predlagano dopolnitvijo resolucije o izvajanju gospodarske politike v 
letu 1967 se dajejo možnosti za ukrepanje, omenjeno v I. in II. točki te 
obrazložitve. 

SPORAZUM 
o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega 

združenja za izgradnjo energo-kemičnega kombinata Velenje 

Poslovno združenje za izgradnjo energo-kemičnega kombinata Velenje (v 
nadaljnSjiem besedilu: PZ EKK),so ustanovile gospodarske organizacije rudnik 
lignita Velenje, termoelektrarna Šoštanj in termoelektrarna Velenje s pogodbo 
dne 22. 12. 1960. Termoelektrarna Velenje se je pozneje pripojila k termo- 
elektrarni Šoštanj in s tem prenehala kot samostojna gospodarska organizacija, 
tako da sta bila od leta 1961 v PZ EKK le dva člana: rudnik lignita Velenje in 
termoelektrarna Šoštanj. PZ EKK je bilo ustanovljeno z namenom, da bi člani 
združenja prek njega opravili vsa potrebna projektivna, investicijska in mon- 
tažna dela za izgradnjo EKK. EKK naj bi na podlagi uplinjevanija velenjskega 
lignita preskrboval industrijska območja Slovenije s plinom in drugimi kemič- 
nimi proizvodi, ki bi nastali pri uplinjevanju lignita. Biro PZ EKK je v 
sodelovanju z drugimi sodelavci izdelal celoten projekt in investicijski pro- 
gram za izgradnjo EKK, zagotovil za oeloten investicijski predračun potrebne 
kredite, sklenil pogodbe za dobavo opreme s tujimi dobavitelji in začel s pri- 
pravljalnimi deli za izgradnjo objektov kombinata v Prelogah pri Velenju. 
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Predračunska vrednost celotne investicije, upoštevajoč podražitve del in 
spremembo paritete dinarja po gospodarski reformi, znaša okoli 760 000 000 no- 
vih dinarjev. Od tega sta zagotovila člana PZ EKK iz svojih sredstev naslednje 
zneske: rudnik lignita Velenje 3 288 098 novih dinarjev in termoelektrarna 
Šoštanj 7 767 527 novih dinarjev. Splošna gospodarska banka Ljubljana je po 
pogodbi z dne 25. 12. 1964 zagotovila PZ EKK kredit v višini 236 130 000 novih 
dinarjev. Razlika do polne predračunske vrednosti investicije naj bi se pokrila 
s komercialnimi krediti iz tujine. Za celotno investicijo odgovarjajo torej rud- 
nik lignita Velenje in termoelektrarna Šoštanj kot člana PZ EKK ter občina 
Velenje in SR Slovenija v okviru sklenjenih garancijskih pogodb. Na podlagi 
odobrenih kreditov so bile prek uvoznikov Metalke Ljubljana in RUDNAP 
Beograd sklenjene dobavne pogodbe s tujimi dobavitelji, in sicer za opremo 
iz CSR v znesku 95 845 000 novih dinarjev, za opremo iz Anglije pa v znesku 
242 900 000 novih dinarjev. Del opreme so dobavitelji že dostavili v Jugoslavijo. 

Z ukrepi gospodarske reforme se je proračunska vrednost investicij za EKK 
bistveno povečala. Zaradi povečane predračunske vrednosti investicij in zaradi 
razvoja tehnologije v svetu, ki vse bolj opušča uplinjevanje premoga in na tem 
temelječo kemijo, so nastopile okoliščine, ki so onemogočile nadaljnjo izgradnjo 
EKK. Projekt uplinjevanja premoga v Velenju za SR Slovenijo ne bi bil več 
ekonomsko upravičen. Delavska sveta članov PZ EKK sta na predlog izvršnega 
sveta Skupščine SRS in Splošne gospodarske banke Ljubljana v marcu 1966. 
leta sklenila, da odstopita od nameravanih investicij v EKK in da izstopita iz 
PZ EKK. Skupščina občine Velenje je na seji občinskega zbora delovnih skup- 
nosti dne 8. 4. 1966 uvedla redno likvidacijo PZ EKK. Za izvedbo redne likvida- 
cije PZ EKK je občinska likvidacijska komisija imenovala likvidacijski odbor, 
ki je takoj prišel z delom. 

Izhajajoč iz navedenih dejstev, je bil sklenjen 
1. med občino Velenje kot porokom za kredit, ki ga je PZ EKK najelo pri 

Splošni gospodarski banki Ljubljana, oziroma kot pristojno družbeno-politično 
skupnostjo za uvedbo in vodstvo redne likvidacije PZ EKK na eni strani ter 
med SR Slovenijo na drugi strani, 

2. med rudnikom lignita Velenje in termoelektrarno Šoštanj kot bivšim 
članom PZ EKK na eni strani ter med SR Slovenijo na drugi strani —• naslednji 

SPORAZUM 

I. 

Da se opravi likvidacija PZ EKK, ki je pomenil investicijo republiškega 
pomena, toda da bodo zagotovljene koristi in potrebe gospodarstva SR Slove- 
nije kot celote in da se doseže čim ugodnejši rezultat likvidacije, občina Velenje 
in SR Slovenija soglašata, da bosta likvidacijska komisija in likvidacijski 
odbor delala v skladu s temeljnim zakonom o podjetjih ter pod neposrednim 
nadzorstvom in po predlogih, smernicah in navO'dilih izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

II. 

Kolikor likvidacijska masa PZ EKK ne bi zadostovala za kritje vseh ter- 
jatev nasproti PZ EKK, za katere jamči občina Velenje in garancijske pogodbe 
nasproti Splošni gospodarski banki Ljubljana, bo te terjatve poravnala SR 
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Slovenija, ki se hkrati odpoveduje povračilnim zahtevkom nasproti občini Ve- 
lenje kot prvemu poroku. 

Kolikor bi Splošna gospodarska banka Ljubljana uveljavljala svoje za- 
htevke neposredno nasproti občini Velenje kot prvemu poroku in kolikor bi 
občina Velenje te terjatve plačala, ji bo SR Slovenija plačane zneske povrnila 
iz svojih sredstev. 

1. Kolikor likvidacijska masa PZ EKK Velenje v likvidaciji ne bi zado- 
ščala za plačilo obveznosti, prevzame SR Slovenija v svojo neposredno plačilo 
obvezo vse dotlej nastale in bodoče obveznosti PZ EKK v likvidaciji, ki bi 
zaradi članstva v PZ EKK bremenile rudnik lignita Velenje in termoelektrarno 
Šoštanj. 

2. Rudnik lignita Velenje in termoelektrarna Šoštanj kot bivša člana PZ 
EKK se odpovedujeta povračilu posojil in vlog, ki sta jih v kakršnikoli obliki 
dala do dneva uvedbe likvidacije za EKK Velenje iz sredstev poslovnega sklada 
bodisi PZ EKK Velenje ali za neposredno financiranje posameznih objektov, 
ter odstopata SR Sloveniji svoje zahtevke iz tega naslova nasproti likvidacijski 
masi. 

3. SR Slovenija nasproti rudniku lignita Velenje oziroma nasproti termo- 
elektrarni Šoštanj kot bivšima članctma PZ EKK ne bo> uveljavila povračila za 
plačilo obveznosti, ki jih bo poravnala po> 1. točki tega razdelka. 

4. Kolikor bi likvidacijska masa, banka ah kak drug upnik uveljavljal 
zahtevke, izvirajoče iz obveznosti PZ EKK, neposredno nasproti rudniku lignita 
Velenje oziroma nasproti termoelektrarni Šoštanj kot bivšim članom PZ EKK 
in kolikor bi rudnik lignita Velenje oziroma termoelektrarna Soštanji te ter- 
jatve plačala, jima bo SR Slovenija plačane zneske povrnila iz svojih sredstev. 

1. Stroške postopka v zvezi z redno likvidacijo PZ EKK, ki se ne bodo 
mogli kriti iz likvidacijske mase, bo poravnala SR Slovenija. 

2. SR Slovenija bo o tem sporazumu obvestila Splošno gospodarsko banko 
Ljubljana in ji predlagala, da spusti občino Velenje, rudnik lignita Velenje in 
termoelektrarno Šoštanj iz obveznosti po prejšnjih razdelkih. 

3. Določbe tega sporazuma, s katerimi se urejajo razmerja med občino 
Velenje in SR Slovenijo, veljajo, ko jih za občino Velenje potrdi Skupščina 
občine Velenje, za SR Slovenijo pa Skupščina SR Slovenije. Določbe tega spo- 
razuma, s katerimi se urejajo razmerja med rudnikom lignita Velenje, termo- 
elektrarno Šoštanj in SR Slovenijo, veljajo, ko jih za rudnik lignita Velenje 
in termoelektrarno Šoštanj potrdita njuna delavska sveta. Za SR Slovenijo 
pa Skupščina SR Slovenije. 
Ljubljana, dne 2. 6. 1967. 

III. 

IV. 

Za rudnik lignita Velenje 
direktor 

inž. Mah Ludvik, 1. r. 
Za termoelektrarno Šoštanj 

direktor 
Ribič Alojz, 1. r. 

predsednik občinske skupščine 
inž. Krapež Peter, 1. r. 

Za SR Slovenijo 
član izvršnega sveta 

inž. Mejak Miran, 1. r. 

Za občino Velenje 
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PREDLOG SKLEPA 

o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij 
v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo 

energokemičnega kombinata Velenje 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije in na pod- 
lagi 12. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije sta republiški in 
organizacijsko^politični zbor na sejah dne 18. julija 1967 sprejela naslednji 

sklep 

o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij 
v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo 

energokemičnega kombinata Velenje 

I. 

Sporazum, ki je bil sklenjen med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, 
skupščino občine Velenje, rudnikom lignita Velenje in termoelektrarno Šoštanj 
o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega 
združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje, se potrdi. 

II. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

Št.: 31.11-7/67 

PREDLOG ZAKONA 

o uporabi sredstev, naloženih pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani po 
zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospodarskih organizacij 

1. člen 

Vračila sredstev, ki so po 3a členu zakona o dopolnilnih sredstvih za skupne 
rezerve gospodarskih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 35-618/65 in št. 57-939/65) 
naložena pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani in jih mora ta banka vrniti 
Socialistični republiki Sloveniji v desetih letih, začenši s 1. januarjem 1967, se 
bodo uporabila za delno pokrivanje obveznosti iz programa graditve Energo- 
kemičnega kombinata Velenje. 

2. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se uporabljajo predvsem za kreditiranje gra- 
ditve investicijskih objektov, ki jih delovne organizacije prevzemajo iz pro- 
grama Energokemičnega kombinata Velenje. 
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3. člen 

Kredite po tem zakonu odobrava uipravni odbor republiških skupnih re- 
zerv gospodarskih organizacij. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V zakonu o gospodarjenju in razpolaganju z dopolnilnimi sredstvi skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 4/66) je republika določila 
način uporabe dopolnilnih sredstev skupnih rezerv, zmanjšanih za 50-odstotno 
posojilo Splošni gospodarski banki. 

Načela za !uporabo dopolnilnih sredstev skupnih rezerv so bila določena z 
zakonom o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospodarskih organizacij 
(Uradni list SFRJ, št. 35/65) v skladu z namenom teh sredstev, ki naj bi ga 
imela v prvem letu uveljavljanja gospodarske reforme. Po teh načelih so se 
dopolnilna sredstva skupnih rezerv lahko uporabljala za saniranje tistih delov- 
nih organizacij, ki so zaradi ukrepov gospodarske reforme prišle v tak položaj, 
da niso mogle izplačevati osebnih dohodkov. Sele v takih primerih je bilo 
možno sredstva uporabljati tudi za modernizacijo in rekonstrukcije. 

2e v začetku izvajanja navedenega zveznega oziroma na njegovi podlagi 
sprejetega republiškega zakona se je pokazalo, da pogoj za uporabo dopolnilnih 
sredstev za modernizacijo in rekonstrukcije — tj. predhodno pokrivanje oseb- 
nih dohodkov — otežkoča racionalno uporabo teh sredstev, ki bi marsikdaj 
lahko s pravočasnim preventivnim vlaganjem v modernizacijo preprečila kri- 
tično stanje delovnih organizacij. 

Ob koncu leta 1965 so bila z novelo zakona o dopolnilnih sredstvih za 
skupne rezerve gospodarskih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 57/65) spre- 
menjena določila zveznega zakona o uporabi dopolnilnih sredstev tako, da je bilo 
50'% teh sredstev prek bank usmerjenih za druge namene — za pokrivanje 
obveznosti in prekoračitev ter za kreditiranje izvoza opreme — ki so bili prav 
tako vezani na izvajanje reforme. Po tej noveli je bilo 50 fl/o sredstev dopolnil- 
nih rezerv v SR Sloveniji obvezno naloženih pri Splošni gospodarski banki v 
Ljubljani kot posojilo, ki ga mora banka vrniti skupaj s 4-odstotnimi obrestmi 
v desetletnih enakih anuitetah. Plačilo prve anuitete zapade 1. 1. 1968. 

Uporaba sredstev tega posojila z zakonom o gospodarjenju in razpolaganju 
z dopolnilnimi sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij ni bila urejena 
in bi bilo zato treba uporabo teh sredstev urediti s posebnim zakonom. 

V SR Sloveniji je med večjimi problemi, ki so se pojavih zaradi zniževa- 
nja investicijske potrošnje že pred reformo, še bolj pa po uveljavitvi reforme, 
likvidacija EKK Velenje. Čeprav je bil program izgradnje EKK Velenje na 
podlagi proučevanj in analiz v zadnjem obdobju in z likvidacijo EKK prenesen 
na druge delovne organizacije, zahtevajo take rešitve še vedno razmeroma vi- 
soka dinarska sredstva, za katerih del mora na podlagi sprejetih obveznosti 
poskrbeti republika. Zaradi tega predlagamo, da se sredstva dopolnilnih rezerv, 
ki se vračajo iz obvezne naložbe pri Splošni gospodarski banki, uporabijo za 
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delno financiranje spremenjenega programa EKK. Tak predlog je tudi v skladu 
z namembnostjo dopolnilnih sredstev skupnih rezerv. 

Letna anuiteta vračila pri SGB naloženih -sredstev znaša skupaj s 4-od- 
stotnimi obrestmi okoli 12,7 milijona dinarjev ali skupaj v 10 letih okoli 
127 milijonov. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
14. julija 1967 obravnavala gradivo v zvezi z likvidacijo energokemičnega kom- 
binata Velenje predvsem z vidika pravne problematike in pravnega urejanja 
tega vprašanja, ki se odraža v predloženih aktih: 

—• predlogu dopolnitev resolucije o izvajanju gospodarske politike v 
letu 1967; 

— sporazumu o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvi- 
dacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje 
s predloženim sklepom o potrditvi tega sporazuma ter v 

— predlogu zakona o uporabi sredstev, naloženih pri splošni gospodarski 
banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij. 

I. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je dolžnost SR Slovenije za 
plačilo obveznosti v zvezi z dosedanjo graditvijo energokemičnega kombinata 
Velenje nastala na podlagi poroštev, ki jih je SR Slovenija, poleg občine Vele- 
nje, prevzela za najete kredite v juniju in decembru 1964. Likvidacija poslov- 
nega združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje je bila uve- 
dena s sklepom Skupščine občine Velenje z dne 8. 4. 1966. Med izvajanjem 
likvidacije pa se je pokazala potreba, da se medsebojna razmerja ter odnosi 
do poslovnih partnerjev uredijo* med prizadetimi ustanovitelji poslovnega zdru- 
ženja (Rudnik lignita Velenje, Termoelektrarna Šoštanj), skupščino občine Ve- 
lenje in SR Slovenijo, kot porokoma, s posebnim sporazumom o ureditvi pre- 
moženjskih in pravnih razmerjih v zvezi z likvidacijo*. Podatke o uresničeva- 
nju prvotne zamisli investicije, razloge za odstop od prvotnega načrta s posle- 
dicami, ki temu sledijo ter o dosedanjem, delu in ukrepih komisije izvršnega 
sveta o tej zvezi vsebuje gradivo, ki je skupaj s sporazumom predloženo Skup- 
ščini SR Slovenije v obravnavo. 

Iz vseh podatkov gradiva, ki so ga sicer z gospodarskega in finančnega 
gledišča podrobneje obravnavali pristojni skupščinski odbori, izhaja tudi po 
mnenju komisije nujnost, da se predloženi sporazum odobri in s tem omogoči 
intenzivnejša in racionalna likvidacija, v kateri bodo čimbolj zagotovljene 
koristi in potrebe gospodarstva SR Slovenije kot celote. Vsako nadaljnje od- 
lašanje bi le še povečevalo' nastalo škodo. 

Vendar je bila komisija mnenja, da predloženo gradivo ne daje dovolj 
izčrpne slike o celotnem stanju v zvezi z likvidacijo energokemičnega kombinata 
Velenje; zlasti manjka realen podatek o višini obveznosti, ki jo s sprejetjem 
predloženega sporazuma prevzema SR Slovenija. Prav tako so le deloma in ne 
celovito prikazane perspektive in možnosti nadaljnjega izvajanja nekaterih 
investicij in urejanja drugih materialnih vprašanj, povezanih z likvidacijo. Ta 
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vprašanja bi morala biti v skupščini bolj pojasnjena, prav tako pa bi morale 
biti ustrezno po-udarjene tudi nekatere pozitivne usmeritve, ki zmanjšujejo 
nastalo gospodarsko škodo, na . primer nastanek možnosti za uporabo dela na- 
ročene opreme za investicije na področju petrokemije, ki s tem dobiva podlago 
za hitrejši razvoj. 

Glede na navedene splošne pripombe komisije je predstavnik izvršnega 
sveta izjavil, da bedo te upoštevane v ekspozeju predstavnika izvršnega sveta 
na zasedanju pristojnih skupščinskih zborov, poleg tega pa bo predvidoma v 
jeseni 1967 Skupščini SR Slovenije predloženo gradivo z vsemi rezultati likvi- 
dacijskega postopka, pri čemer bo analizirano celotno stanje ter prikazane vse 
obveznosti, ki preidejo na Skupščino SR Slovenije. 

Iz navedenih načelnih izhodišč in splošnih mnenj je komisija nato obrav- 
navala posamezne pravne akte v zvezi z likvidacijo energokemičnega kombinata 
Velenje. 

II. 

S predloženo dopolnitvijo resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 
1967 se je komisija v načelu strinjala in meni, da gre pri likvidaciji energo- 
kemičnega kombinata Velenje za tako pomembno odločitev, da mora biti ute- 
meljena v osnovnem planskem dokumentu za leto 1967. 

V podrobni obravnavi besedila predloga dopolnitev resolucije pa je komi- 
sija predlagala naslednje redakcijske spremembe: 

a) v prvi vrsti novega besedila petega odstavka 1. točke se beseda »bazne« 
nadomesti z besedo »bazične«; 

b) v novi zadnji alinei 9. točke se besedi »podvzemala ukrepe« nadomestita 
z besedilom »ukrenila vse, kar je potrebno«. 

Predstavnik odborov — predlagateljev dopolnitve resolucije se je s pred- 
logi komisije strinjal. 

III. 

K predloženemu sporazumu o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij 
v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kom- 
binata Velenje ter predlogu sklepa o potrditvi tega sporazuma komisija ni 
imela načelnih pripomb. Ugotovila pa je, da v gradivu ni podatkov o tem, ah 
sta sporazum odobrila tudi delavska sveta Rudnika lignita Velenje in Termo- 
elektrarne Šoštanj. 

V zvezi s tem je predstavnik izvršnega sveta pojasnil, da pismenega do- 
kumenta o tem sicer še ni prejel, vendar pa je bil obveščen, da sta oba delav- 
ska sveta odobrila sporazum na svojih sejah v juniju oziroma juliju 1967. Tudi 
to okolnost bo predstavnik izvršnega sveta še dodatno pojasnil na zasedanju 
skupščinskih zborov. 

IV. 

K predlogu zakona o- uporabi sredstev, naloženih pri splošni gospodarski 
banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij, komisija ni itmela pripomb. Obravnavala je tudi amand- 
maja k 1. in 2. členu zakonskega predloga, ki sta bila sprejeta na skupni seji 
odbora za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora, odbora za 
proizvodnjo in promet republiškega zbora, odbora za proučevanje zakonskih in 
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drugih predlogov gospodarskega zbora in začasnega odbora za proračunski 
sistem in finance organizacijsko-političnega zbora ter k njima ni imela pripomb 
niti predlogov za spremembo ali dopolnitev. 

V. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da so 
— predlog dopolnitev resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 

1967; 
— sporazum o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvi- 

dacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje, 
s sklepom o odobritvi sporazuma, in 

— predlog zakona o uporabi sredstev, naloženih pri splošni gospodarski 
banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij — v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 31.11-7/67 
Ljubljana, dne 14. 7. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun, odbor za proizvodnjo in 
promet republiškega zbora, odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov gospodarskega zbora in začasni odbor za proračunski sistem in finance 
organizacijsko-političnega zbora so na sejah dne 29. 6. in 8. 7. 1967 obravnavah 
problematiko v zvezi z likvidacijo EKK Velenje. 

S strani izvršnega sveta so bila odborom predložena naslednja gradiva: 
— poročilo o stanju v zvezi z likvidacijo' EKK Velenje, delu začasne komi- 

sije, sklepih izvršnega sveta ter nadaljnjem akcijskem programu, skupaj z 
dokumentacijskim gradivom; 

— sporazum o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvi- 
dacijo po-slovnega združenja za izgraidnjo energokemičnega kombinata Vele- 
nje in 

— predlog zakona o uporabi sredstev, naloženih pri splošni gospodarski 
banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij, ki jih je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodno obrazložitev o stanju v zvezi z likvidacijo EKK Velenje je podal 
tovariš ing. Miran Mejak. Pri tem je med drugim opozoril, da je treba upo- 
števati zlasti naslednja dejstva: 

— da je republika supergarant za najete kredite za EKK Velenje; 
—• da je oprema, ki je bila naročena v inozemstvu, večinoma že izdelana,; 
.— da opravljene analize narekujejo odstop od uplinjanja lignita. 
Ta dejstva pa zahtevajo, da se republika intenzivno vključi v likvidacijo 

EKK Velenje in da združi napor vseh dejavnikov za čimbolj uspešno reševanje 
nastalih problemov. Rešitve, ki bi bile sprejete o uporabi za EKK Velenje 
naročene opreme, pa naj bi bile vključene v dolgoročni gospodarski razvoj SR 
Slovenije, zlasti njene kemične industrije. 

I. 

Ugotovitve in mnenja, ki so bila izražena v razpravi na osnovi predloženega 
gradiva in uvodne obrazložitve predstavnika predlagatelja, je mogoče strniti 
v naslednje: 

22 



338 Priloge 

1. Člani odborov so izrazili odobravanje k odločitvi, da se Skupščino SR 
Slovenije seznani s stanjem v zvezi z likvidacijo EKK Velenje. Pri tem pa jih 
je motilo, da je do te razprave prišlo razmeroma pozno, ko se lahko razpravlja 
le še C' možnostih saniranja posledic, ki jih je povzročil pričetek gradnje EKK 
Velenje. 

2. Strinjali so se z odločitvami o prenehanju gradnje EKK Velenje. Pri 
tem je bilo omenjeno, da se je pri tej investiciji, ki je svoječasno imela polno 
ekonomsko upravičenost, tako dolgo odlašalo z začetkom gradnje, da je postala 
ekonomsko neinteresantna zaradi sprememb v strukturi energetskih virov. 
Zato je ta investicija primer, kako se k njihovemu izvajanju ne sme pristopati. 

Poudarjeno' je bilo, da je treba zaostriti na eni strani odgovornost znan- 
stveno-raziskovalnih institucij za njihova strokovna mnenja, na drugi strani 
pa doseči spoštovanje njihovih strokovnih stališč. 

3. Glede sanacije posledic zaradi odstopa od gradnje EKK Velenje pa so 
člani odborov menili, da je treba za njeno izvedbo čimprej sprejeti ustrezne 
ukrepe. Menili so, da je treba v tem trenutku napore usmeriti predvsem na 
čim racionalnejšo uporabo že naročene opreme in s tem na kolikor mogoče večje 
znižanje izgube, ki izhaja iz likvidacije tega objekta. 

4. Ob predvidenem načinu 'uporabe dela naročene opreme je bilo- postav- 
ljeno vprašanje, ah je njena uporaba tehnološko in ekonomsko utemeljena ter 
če bo mogoče za realizacijo teh novih investicij v doglednem času zagotoviti 
zadostna sredstva. V razpravi o tem vprašanju je bilo opozorjeno, da so te 
nove investicije že usklajene s predvidevanji o razvoju kemične industrije v 
obdobju srednjeročnega plana in da bi bilo nujno ob njih doseči večjo integra- 
cijo proizvodnih programov razdrobljene in zaostale kemične industrije. Odlo- 
čitev o prevzsemu dela naročene opreme in s tem v zvezi začetek novih investicij 
pa mora biti odvisno predvsem od delovnih kolektivov, ki nameravajo to opremo 
prevzeti ter od nosilcev kreditnih sredstev. 

5. V gradivu ni nakazane rešitve, iz katerih sredstev bi se krila izguba, ki 
je posledica odstopa od gradnje EKK Velenje; nakazano je le, da bi se iz 
dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv delno kreditirala izgradnja 
objektov, pri katerih bi se uporabilo del naročene opreme. V zvezi s tem je bilo 
opozorjeno, da to kaže na težnjo po sanaciji posledic odločitve o gradnji EKK 
Velenje na račun sredstev, ki so bila zbrana za odpravo težav, ki bi nastale 
z reformo v gospodarskih organizacijah. Nikjer pa ni nakazano, da bo' pri 
sanaciji posledic sodelovala tudi republika s svojimi proračunskimi sredstvi. 

S strani predstavnika izvršnega sveta je bilo obrazloženo, da bodo pred- 
loge predpisov za kritje izgube, ki izhaja iz likvidacije EKK Velenje, predložili 
skupščini na jesen, ko bodo posamezna vprašanja bolj razčiščena. 

II. 

V razpravi so se odbori nadalje zadržali pri vprašanju skladnosti ukrepov, 
ki so potrebni v zvezi z likvidacijo EKK Velenje z resolucijo o izvajanju gospo- 
darske politike v letu 1967. Menili so, da je treba dopolniti 1. in 9. točko 
resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967, ker ob njeni pripravi 
še ni bilo znano, kako se bo pristopilo k likvidaciji EKK Velenje. 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun in odbor za proizvodnjo in 
promet republiškega zbora sta zato predložila predlog dopolnitve resolucije o 
izvajanju gospodarske politike v letu 1967. 

S predlogom se je tudi strinjal odbor za proučevanje zakonskih in dr;ugih 
predlogov gospodarskega zbora. 

III. 

V načelni razpravi o sporazumu o ureditvi premoženjskih in pravnih razr- 
merij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega 
kombinata Velenje so člani odborov menili, da je potrditev sporazuma nujna. 
Predstavnik izvršnega sveta je namreč pojasnil, da bo republika s sklenitvijo 
sporazuma dobila pravico, da usmerja likvidacijo EKK Velenje, poleg tega pa 
na sklenitvi sporazuma insistira tudi jugoslovanska investicijska banka. 

V podrobni obravnavi predloženega besedila sporazuma, ki je že potrjen 
s strani ostalih treh pogodbenih strank, je bilo opozorjeno, da naj predlagatelj 
ponovno prouči pravilnost navedbe višine predračunske vrednosti v sporazumu 
(760 000 000 novih dinarjev) glede na to, da se v poročilu o stanju v zvezi z 
likvidacijo EKK Velenje, delu začasne komisije, sklepih izvršnega sveta ter 
nadaljnjem akcijskem programu navaja drugo vsoto (715 000 000 novih di- 
narjev). 

Nadalje je bil izražen dvom v točnost navedbe, da bi se razlika med pred- 
računsko vrednostjo in zagotovljenimi sredstvi krila s komercialnimi krediti iz 
tujine (9. vrsta drugega odstavka). 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun in odbor za proizvodnjo' in 
promet republiškega zbora sta se strinjala s predlaganim sporazumom in zato 
predložila sklep o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih 
razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemič- 
nega kombinata Velenje. 

S predlogom sklepa se je strinjal tudi začasni odbor za proročunski sistem 
in finance organizacij sko-političnega zbora, 

IV. 

V načelni razpravi o predlogu zakona o uporabi sredstev, naloženih pri 
splošni gospodarski banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za 
skupne rezerve gospodarskih organizacij je bilo s strani predstavnika izvršnega 
sveta pojasnejno, da s sprejemom predlaganega zakona ni mogoče odlašati do: 
takrat, ko bo znana celotna višina izgube in načini njenega kritja, ker bi 
odlašanje sprejema zakona pomenilo tudi odlašanje z gradbenimi deli za vgra- 
ditev naročene opreme in zato! ne bi bilo mogoče izkoristiti garancij, ki jih 
dajejo inozemski proizvajalci za dobavljeno opremo. 

Odbori so se s predlogom zakona v načelu strinjali. 
V podrobni obravnavi pa so' bile predložene naslednje redakcijske spre- 

membe : 
K 1. členu : Besedilo se spremeni tako>, da se glasi: 
»Sredstva, ki so po 3. a) členu zakona o dopolnilnih sredstvih za skupne 

rezerve gospodarskih organizacij (Uradni list SFRJ, št. 35-618/65 in 57-939/65) 
naložena pri splošni gospodarski banki v Ljubljani in jih mora ta 'banka vrniti 

22» 
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Socialistični republiki Sloveniji v desetih letih, začenši s 1. januarjem 1967, 
se bodo uporabila za izvršitev likvidacije energokemičnega kombinata Velenje.-« 

K 2. členu : Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva iz prejšnjega člena se uporabijo kot kreditna sredstva predvsem 

za graditev objektov, za katere se uporabi oprema, ki je bila naročena za 
energokemični kombinat Velenje.« 

Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal s predlaganimi redakcijskimi 
spremembami. 

V. 

Odbori predlagajo', da sprejmejo 
a) republiški zbor: 
— dopolnitev resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967; 
— sklep o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih raz- 

merij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega 
kombinata Velenje; 

— zakon o uporabi sredstev, naloženih pri splošni gospodarski banki v 
Ljubljani po zakonu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospodarskih 
organizacij; 

b) gospodarski zbor: 
— dopolnitev resolucije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967; 
—• zakon o !uporabi sredstev, naloženih pri splošni gospodarski banki v 

Ljubljani po zakcnu o dopolnilnih sredstvih za skupne rezerve gospodarskih 
organizacij; 

c) organizacijsko-politični zbor: 
—• sklep o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih raz- 

merij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega 
kombinata Velenje. 

VI. 

Za poročevalce so odbori določili naslednje poslance: 
— odbor za družbeni plan, finance in proračun in odbor za proizvodnjo 

in promet republiškega zbora Mirana Cvenka; 
— odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega 

zbora Boruta Šnuderla; 
— začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacij sko-politič- 

nega zbora Ivana Kranjčiča. 

Št.: 31.11-7/67 
Ljubljana, dne 10. 7. 1967 

POROČILO 

o uresničevanju priporočila Skupščine SR Slovenije za začasno financiranje 
strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora, 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
gospodarskega zbora in odbor za proučevanje zakonskih 
In drugih predlogov prosvetno-kulturnega zbora so na 
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skupni seji dne 11. julija 1967 razpravljali o uresničevanju priporačila Skup- 
ščine SR Slovenije za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji 
v letu 1967 na podlagi gradiva, ki ga je predložil izvršni svet. 

Večino strokovnih šol — kot izhaja iz gradiva in obrazložitve predstavnika 
izvršnega sveta — so do uveljavitve republiškega zakona o izobraževalnih skup*- 
nostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja financirali medobčinski skladi 
za šolstvo. Tem so sredstva delno zagotavljale občinske skupščine, delno pa 
delovne organizacije s prostovoljnimi prispevki. V zadnjih letih se je delež 
delovnih organizacij pri kritju stroškov strokovnega šolstva večal, manjšal pa se 
je delež občinskih proračunov. Zbrana sredstva niso zadoščala za kritje narašča- 
jočih stroškov strokovnega šolstva, predvsem zaradi tega, ker delovne organiza- 
cije in občine niso v celoti izpolnjevale sprejetih obveznosti. Zato je Skupščina 
SR Slovenije sprejela v letih 1966 in 1967 priporočili, naj gospodarske organiza- 
cije in druge delovne organizacije, ki poslujejo kot gospodarske organizacije, pri- 
spevajo' za financiranje strokovnega šolstva 1 °/o od bruto osebnih dohodkov, 
občinske skupščine pa naj prispevajo sredstva iz svojih proračunov, če sred- 
stva gospodarskih organizacij ne bodo zadoščala. Kljub temu pa se je v zad- 
njem času materialni položaj strokovnih šol občutno poslabšal. 

Tudi nedavno sprejeti republiški zakon o izobraževalnih skupnostih in o 
financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji glede financiranja teh šol 
do konca leta. 1967 ne prinaša novih rešitev. Zakon namreč le podaljšuje veljav- 
nost skupščinskega priporočila do konca šolskega leta. Zato bo* finančni položaj 
strokovnega šolstva še vnaprej negotov, zlasti ker letos večina delovnih organi- 
zacij in občin ni podpisala pogodb o sofinanciranju tega šolstva. Ker se ne 
uresničujejo obveznosti iz že sklenjenih pogodb, sredstva ne zadoščajo niti za 
kritje osebnih dohodkov prosvetnih delavcev, tako da le-ti prejemajo- komaj 
80% planiranih osebnih dohodkov. Pomanjkanje sredstev že vpliva na ma- 
terialni standard vzgojno-izobraževalnega dela. Na nekaterih območjih (Ljub- 
ljana, Maribor) je dotok sredstev tako slab, da spravlja v negotovost pouk v 
prihodnjem šolskem letu. 

V razpravi je bito ugotovljeno, da je treba najti ustreznejše sistemsko 
rešitev za financiranje strokovnega šolstva v prihodnje, za to- leto pa je v 
okviru obstoječih zakonskih možnosti treba zagotoviti reden in zadosten dotok 
sredstev. 

Strokovno šolstvo je po mnenju članov odborov sestavni del šolskega 
sistema, zato njegovega financiranja ni mogoče prepustiti samo dobri volji in 
razumevanju posameznih delovnih organizacij in občinskih skupščin.. Odbori 
so soglasno podprli predlog izvršnega sveta, da se v zveznem merilu sprejme 
predpis, ki bo omogočal republikam, da urede financiranje strokovnega šolstva 
v skladu s svojimi specifičnimi potrebami. Na podlagi tega predpisa bi repu- 
blike lahko zavezale delovne organizacije, da plačujejo poseben prispevek za 
izobraževanje. Ob tem so. odbori poudarili, da taka obveznost ne bi pomenila 
nove dodatne obremenitve za gospodarstvo, temveč predvsem legalizacijo in 
utrditev že obstoječega družbenega dogovora o financiranju te dejavnosti. S tem 
v zvezi bi bilo treba tudi proučiti smotrnost šolske mreže ter doseči racionalno 
in učinkovito' potrošnjo vseh sredstev za izobraževanje, pri tem pa zagotoviti 
večji vpliv gospodarstva. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da sedanji način financiranja strokovnega 
šolstva povzroča izredno kritičen položaj, ki se ne odraža samo pri kvaliteti 
vzgojno-izobraževalnega dela, temveč povzroča tudi resne politične probleme. 
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•Vzrok za tako stanje leži v neupoštevanju in v neodgovornem izpolnjevanju 
skupščinskega priporočila, ki kot najvišji samoupravni dogovor zavezuje de- 
lovne organizacije in občinske skupščine, da prispevajo sredstva za potrebe 
•strokovnega šolstva. 

Zato so odbori v oeloti in z vso odločnostjo podprli prizadevanja, ki jih 
■izvršni svet predvideva, da bi se zagotovilo dosledno izvajanje skupščinskega 
■'priporočila. Od delovnih organizacij in občinskih skupščin je treba zahtevati, 
da izpolnijo svoje obveznosti do strokovnega šolstva. V to akcijo se morajo še 
odločneje vključiti vsi družbeno-politični dejavniki, zlasti družbeno-politične 

■organizacije, ki naj na nivoju samoupravnih organov v delovnih kolektivih 
zastavijo ves svoj vpliv in avtoriteto za izpolnitev priporočila. 

V razpravi so bile dane tudi nekatere konkretne pobude, ki naj bi zago- 
tovile takojšnje in učinkovitejše uresničevanje skupščinskega priporočila. Pred- 
loženo je bilo, da se občinskim skupščinam, ki prejemajo dopolnilna sredstva 
'iz republiškega proračuna in ne izpolnjujejo svojih obveznosti do strokovnega 
šolstva, ta dotacija zniža za toliko, kolikor so občine dolžne dati za te vrste 
šol, sredstva pa naj se direktno nakazujejo namenskim skladom. Z objavo naj 
se tudi izpostavi javni kritiki in pritisku tiste občinske skupščine in gospodar- 
ske organizacije, ki še niso sklenile pogodb o sofinanciranju oziroma ne izpol- 
njujejo že sprejetih obveznosti. Opozorjeno je bilo, da mnoge gospodarske orga- 
nizacije dvomijo v namensko uporabo svojih prispevkov. Le-ti se namreč v 
okviru občinskih proračunov, prek katerih se stekajo v ustrezne sklade, lahko 
trošijo tudi v druge namene. Zato- naj bi se že takoj sredstva zbirala neposredno 
v namenskih skladih. Ker nekatere gospodarske organizacije in občinske skup- 
ščine niso poravnale svojih pogodbenih obveznosti do skladov še iz preteklih 
let, je treba zagotoviti dosledno in pospešeno izterjavo vseh zaostankov. 

Ob koncu razprave so odbori sklenili predlagati republiškemu in gospodar- 
skemu zboru, da podpreta prizadevanja in akcije izvršnega sveta tako glede 
prihodnje sistemske ureditve financiranja strokovnega šolstva kot začasnega 
financiranja te dejavnosti na podlagi skupščinskega priporočila. Poslanci obeh 
zborov, ki sta v soglasju in s polnim odobravanjem družbeno-političnih orga- 
nizacij sprejela ta družbeni dogovor, naj se z vso odgovornostjo vključijo v 
široko in konkretno akcijo tudi na terenu, da se skupščinsko priporočilo do- 
sledno uresniči. 

Odbori so za svojega poročevalca na seji republiškega in gospodarskega 
zbora določili poslanca gospodarskega zbora Ivana Arzenška. 

5t.: 402-34/67 
Ljubljana, 12. 7. 1967 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 

republiškega in gospodarskega zbora o izpolnjevanju resolucije Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 ter o gibanju gospo- 

darstva v obdobju januar—julij 1967 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji gospo- 
darskega zbora, dne 9. oktobra 1967 razpravljala o izpolnjevanju resolucije 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 ter o 
gibanju gospodarstva v obdobju januar—julij 1967 ter prišla do naslednjih 
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u gotovitev 

1. V letošnjem letu so bili doseženi nadaljnji kvalitetni premiki v razvoju 
celotnega gospodarstva. Ti se kažejo v večji stabilizaciji tržišča, v povečanju 
vpliva produktivnosti dela na porast družbenega proizvoda ter v hitrejšem 
naraščanju izvoza. Med posameznimi delovnimi organizacijami je že prišlo do 
pozitivnega procesia večje diferenciacije poslovnih uspehov, ki se bo v nadalj,- 
njem razvoju še poglabljal. Pri tem dosegajo boljše uspehe podjetja, ki so se 
glede stroškov, asortimenta in kvalitete bolje prilagodila zahtevam domačega 
in tujega trga. 

Za gospodarska gibanja pa so bili značilni še naprej nekateri pojavi, ki bi 
mogli ob njihovem trajnejšem nadaljevanju neugodno vplivati na splošni go- 
spodarski in družbeni razvoj, na razvoj osebne porabe in na zaposlenost. To so 
predvsem padajoča stopnja rasti industrijske proizvodnje, neskladnost med 
rastjo osebnih dohodkov in rastjo produktivnosti dela ter zmanjšana akurriu- 
lativnost gospodarstva, naraščanje zalog in nelikvidnosti gospodarskih orga- 
nizacij ter težko'če pri zaposlovanju mladine. 

Oba zbora ugotavljata, da so problemi, do katerih prihaja, predvsem po- 
sledica postopnega in prepočasnega prehajanja gospodarskih organizacij na nove 
pogoje gospodarjenja, ki jih je uveljavila gospodarska reforma. Zato je mogoče 
iskati izhod iz nastalih problemov prvenstveno v povečani aktivnosti samih 
gospodarskih organizacij, ki bi fe morala odražati predvsem v -hitrejšem 
preusmerjanju njihovega poslovanja na pogoje, ki jih postavlja tržno gospo- 
darstvo, kajti prostor za državne ukrepe na področju gospodarstva se vse 
bolj zožuje. 

2. Naraščanje zalog, ki ga spremlja padajoča stopnja rasti industrijske 
proizvodnje, povsem jasno nakazuje, da v gospodarskih organizacijah še ni 
prevladala tržna usmerjenost proizvodnje in da je nezadostna povezanost pro- 
izvodnje s potrošnjo ena od osnovnih slabosti, s katero se srečujemo v obdobju 
delovanja gospodarske reforme. Gospodarske organizacije bi morale zato od- 
ločneje pristopiti k proučevanju tržišča ter izboljšanju poslovanja, zlasti ko- 
mercialne službe. Prav tako bi morale intenzivno pristopiti k razprodaji zalog, 
zlasti nekurantnega blaga ter si na tej podlagi ustvariti pogoje za izboljšanje 
likvidnosti in boljše izkoriščanje kapacitet. 

Prizadevanja gospodarskih organizacij je treba podpirati zlasti z: 
— uveljavljanjem selektivne j še kreditne politike, ki bo podpirala tiste 

gospodarske organizacije, ki imajo za svoje proizvode zagotovljen plasma; 
— pcdvzemanjem ukrepov za zagotovitev sredstev gospodarskih organi- 

zacij in poslovnih bank, s katerimi bi se kreditirala prodaja opreme na do- 
mačem in zunanjem trgu. 

Pri zveznih organih se je treba zavzemati za: 
— pospešeno sproščanje cen proizvodov; 
— uvedbo možnosti odpisa nerealnih postavk (nekurantne zaloge, dvom- 

ljive terjatve) v breme rezervnega sklada gospodarskih organizacij, sklada 
skupne porabe, oziroma poslovnega sklada; 

— večjo diferenciacijo stopenj prometnega davka in njihovo hitrejše pri- 
lagajanje pogojem tržišča; 

—• opredelitev poslovnih bank kot osnovnih nosilcev kreditne politike in za 
uveljavitev večje selektivnosti teh bank na osnovi skupnih dogovorov mod 
njimi in narodno banko; 
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— večjo liberalizacijo odobravanja potrošniških posojil; 
— uvedbo količinske osnove pri obračunavanju prometnega davka od 

alkoholnih pijač. 
3. Stalno naraščanje medsebojnih obveznosti ob visokih zalogah dodatno 

poslabšuje likvidnost gospodarstva in ovira tudi poslovanje sicer uspešnih 
podjetij. 

Pomanjkanje sodobnih instrumentov plačilnega prometa je velik razlog 
takemu stanju, vendar pa tudi gospodarske organizacije ne prispevajo dovolj 
k izboljšanju svoje likvidnosti. Spričo pomanjkanja naročil gospodarske orga- 
nizacije niso zadosti pozorne na plačilno sposobnost kupcev, prav tako> pa tudi 
niso zadosti energične pri izterjevanju svojih terjatev. Tudi nabavno službo 
nimajo prilagojeno novim pogojem na trgu in spremenjenim pogojem kreditne 
politike ter s pretirano in kampanjsko nabavo blaga prekomerno obremenju- 
jejo svoja obratna sredstva in zmanjšujejo likvidnost. 

Pri zveznih organih se bo treba zavzemati za: 
— takšno uveljavljanje instrumentov plačilnega prometa (menica, ček, 

kliring in širša uporaba možnosti kctmpezacije in asigna.cije), ki bo omogočilo 
večjo prožnost, hkrati pa izločilo žarišča nelikvidnosti in postopoma privedlo 
do normalizacije plačilnega prometa; 

— uskladitev zamudne obrestne mere gospodarskih organizacij z obrestno 
mero, ki jo po obstoječih predpisih lahko uporabljajo poslovne banke. 

4. Eden od osnovnih problemov, ki se v našem gospodarskem razvoju vse 
bolj zaostruje, je zaostajanje modernizacije in rekonstrukcije gospodarstva ter 
odsotnost ukrepov, ki podpirajo takšno^ razvojno politiko. 

Gospodarske organizacije le v manjšem številu in počasi pristopajo' k izde- 
lavi kompleksnejših razvojnih programov, ki bi temeljili na sodobni organi- 
zaciji dela ter na modernizaciji tehnologije in opreme. Poleg tega pa tudi ne 
podvzemajo zadostnih ukrepov za ugotovitev potrebnih sredstev za financi- 
ranje že sprejetih ali predvidenih programov razvoja. Tako so v letošnjem 
prvem polletju ob občutnem povečanju osebnih dohodkov zmanjšale del do- 
hodka za sklade, večina gospodarskih organizacij pa ni izkoristila možnosti za 
povečanje amortizacije čez predpisano minimalno stopnjo. Hkrati s tem je 
značilna tudi zaprtost gospodarskih organizacij v lastne okvire, ki se kaže 
zlasti v tem, da le počasi pristopajo k poslovnemu sodelovanju, koordinirani 
izdelavi razvojnih programov ter k raznim oblikam združevanja sredstev za 
financiranje razširjene reprodukcije. 

Zaostajanje modernizacije bo' nujno povzročalo vse večje težave gospodar- 
skih organizacij pri nastopanju na notranjem in zunanjem trgu ter bo vse bolj 
zmanjševalo njihovo rentabilnost. Zato bi morale bistveno spremeniti odnos 
do tega vprašanja in do vseh ukrepov, ki so s tem povezani ter odločno pristo- 
piti k izdelavi razvojnih programov in k urejanju za njihovo financiranje ter 
pri tem upoštevati vse oblike medsebojnega sodelovanja. 

Za hitrejši pristop k modernizaciji gospodarstva je treba v republiki: 
— pospešiti proučevanje razvojnih perspektiv gospodarskih panog ter iz- 

delavo programov modernizacije gospodarskih organizacij; 
—■ pcdvzemati ukrepe za večje poslovno sodelovanje in integracijo delov- 

nih organizacij; 
— pospeševati združevanje sredstev za izvajanje programov modernizacije. 
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Pri zveznih organih pa se je treba zavzemati za: 
-—- zagotovitev zmanjšanja udeležbe federacije v delitvi družbenega proiz- 

voda v skladu z načeli gospodarske reforme, zlasti za zmanjšanje stopnje obresti 
od poslovnega sklada; 

—• 'ukrepe, s katerimi se bo stimulirala uporaba sredstev za modernizacijo 
proizvodnje; 

— nadaljnje uveljavljanje in uporabo sredstev skupnih rezerv gospodar- 
skih organizacij za financiranje programov sanacije na podlagi modernizacije 
proizvodnje in tesnejšega poslovnega sodelovanja; 

— proučitev možnosti, da si gospodarske organizacije zagotovijo sredstva 
z javnim razpisom posojil med člani kolektiva in poslovnimi partnerji; 

—' povečanje deleža pristojbine v ceni bencina za vzdrževanje in rekon- 
strukcijo cest. 

5. Gibanja v letošnjem letu kažejo, da so boljše proizvodne rezultate do- 
segla zlasti tista podjetja, ki so uspela občutno povečati izvoz, Večji izvoz 
pa je zlasti pri stabilnejših pogojih na domačem tržišču in ob skladnejši 
potrošnji s proizvodnjo eden od osnovnih činiteljev, ki lahko' prispeva k oživ- 
ljanju proizvodnje. Takšna 'usmerjenost razvoja bi se morala nadaljevati še 
naprej in bi se morale v tak proces vključiti tudi tiste gospodarske organizacije, 
ki so se doslej uveljavljale pretežno na domačem tržišču. 

Za nadaljnji uspešen razvoj mednarodne menjave bo potrebno podvzemati 
vse tiste ukrepe, ki lahko prispevajo k razvoju na tem področju, kot je: 

— intenzivnejše proučevanje zunanjega tržišča; 
— enotnejše nastopanje na teh tržiščih ter širše uveljavljanje kooperacije 

z inozemskimi proizvajalci. 
Pri zveznih organih se je treba zavzemati za: 
— proučitev ekonomskih pogojev, pod katerimi poslujejo naše gospodarske 

organizacije v primerjavi z inozemskimi podjetji; 
— izpopolnitev zunanjetrgovinskega, carinskega in deviznega režima v 

smislu večje prožnosti pri prilagajanju pogojem na inozemskih tržiščih zaradi 
pospeševanja domače proizvodnje in ekonomsko upravičene menjave z ino- 
zemstvom; 

— večjo stimulacijo izvoza na konvertibilna področja z ukrepi za kredi- 
tiranje izvoza in priprave oziroma proizvodnje za izvoz; 

— uskladitev izvoza in uvcza na klirinškem področju; 
— večjo razčlenitev carinske tarife in za modernizacijo carinskega postopka; 
— sodelovanje proizvajalcev pri pripravah mednarodnih blagovnih spo- 

razumov in pri sestavi blagovnih list. 
6. Osebni dohodki so se v letošnjem letu večali znatno hitreje kakor pro- 

izvodnja in produktivnost, kar kaže, da delovne organizacije niso upoštevale 
skupščinskih stališč o skladnosti gibanja osebnih dohodkov z gibanjem, pro- 
duktivnosti, kar je bilo še posebej poudarjeno v resoluciji o izvajanju gospo- 
darske politike v letu 1967. Takšna razmerja v delitvi so v nasprotju z načelom 
delitve po. delu in so se zato zmanjšala tudi sredstva za financiranje razvoja. 
To hkrati kaže, da sistemi delitve v delovnih organizacijah niso urejeni, ozi- 
roma da sprejetih pravilnikov niso' v celoti upoštevali. 

Delovne organizacije bi morale zato še v letošnjem letu uskladiti gibanje 
osebnih dohodkov z doseženim poslovnim uspehom, obenem pa bi morale izpol- 
niti tudi sisteme notranje delitve ter jih prilagoditi pogojem za pridobivanje 
dohodka, tako sprejeta merila pa pri delitvi tudi dosledno upoštevati. 
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Zaradi neskladnosti v delitvi, ki so se uveljavile, je potrebno: 
—• podrobneje analizirati vzroke, zaradi katerih je prišlo do takšnih gibanj 

osebnih dohodkov in manjšega izločanja za sklade; 
—- pospešiti akcijo, da se sklenejo za naše razmere ustrezni družbeni do- 

govori za usklajevanje in za družbeni nadzor nad gibanjem osebnih dohodkov 
in politiko notranje delitve. 

Pri zveznih organih paxje treba doseči: 
— dopolnitev predpisov, ki bi omogočili republikam sklepati pravno učin- 

kovite družbene sporazume o gibanju osebnih dohodkov. 
7. Prizadevanja za učinkovitejše gospodarjenje so zaostrila tudi probleme 

zaposlovanja in problem vključevanja strokovnega kadra ter večjega uveljav- 
ljanja raziskovalnega dela v proizvodnji. 

V .SR Sloveniji se problem zaposlovanja zaostruje predvsem pri mladini, 
za katero ni vedno pogojev za pridobitev delovnih mest ali pa za priučevanje. 
Tak cdnos do priučevanja in vključevanja mladine bo imel za posledico po- 
manjkanje kvalificiranih delavcev v prihodnjih letih ter bi zato delovne organi- 
zacije morale načrtne je in z vidika perspektivnega razvoja skrbeti za usposab- 
ljanje delavcev. Posebno važno je vključevanje mladine v razvoj storitvenih 
dejavnosti, kjer kapacitete ne ustrezajo potrebam in je le na osnovi priučevanja 
novih delavcev mogoče doseči ustrezno izboljšanje obsega in kvalitete storitev. 

Četudi se stalno poudarja potreba po širšem vključevanju strokovnega 
kadra v delovne organizacije, pa še vedno ni prišlo do izboljšanja kadrovske 
strukture. Prav tako so nerazumljiva tudi stališča posameznih gospodarskih 
organizacij, ki se še vedno odtegujejo plačevanju prispevkov za financiranje 
strokovnega šolstva in s tem otežkočajo redno delo pri vzgoji mladine. 

Od ustreznejše strukture strokovnega kadra bo v ostrejših pogojih delo- 
vanja trga vse bolj odvisna tudi perspektiva razvoja posamezne delovne orga- 
nizacije, zato je neobhodno takoj uveljaviti takšno kadrovsko politiko, ki bo 
omogočila dejansko in korenitejšo spremembo v strukturi strokovnega kadra. 
K temu naj bi prispevala tudi reelekcija vodilnega kadra v prihodnjem letu. 

Vzporedno s tem bo potrebno spremeniti v delovnih organizacijah tudi 
odnos do raziskovalnega dela, ki mora postati, zlasti v pogojih gospodarske 
strukture naše republike, osnovno izhodišče razvoja. 

Poleg ukrepov delovnih organizacij za izboljšanje stanja na tem področju 
bo potrebno še: 

— ukrepati in se zavzemati za izboljšanje strokovne usposobljenosti vo- 
dilnih kadrov in za vključevanje mladih strokovnih kadrov v proizvodnjo; 

— proučiti sistem evidentiranja nezaposlenosti, ki sedaj ne omogoča pre- 
gleda nad dejanskim stanjem tako v pogledu obsega, kot v pogledu socialne 
strukture brezposelnih in vloge službe zaposlovanja pri.zaposlovanju delavcev; 

— proučiti strukturo šolstva, glede na dejanske potrebe gospodarstva in 
hiperprodukcijo posameznih strokovnih kadrov ter strukturo šolstva, prilagoditi 
stvarnim potrebam; 

— proučiti in sprejeti ukrepe za izboljšanje pogojev za odpiranje učnih 
mest, zlasti v terciarnih dejavnostih, predvsem v gostinstvu, turizmu in obrti, 
tako v družbenem kot v zasebnem sektorju. 

Pri zveznih organih pa se bo potrebno zavzemati za: 
— proučitev možnosti znižanja prispevkov cd osebnega dohodka za za- 

četnike (pripravnike); 
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—• dopolnitev temeljnega zakona o organizaciji in financiranju zaposlo- 
vanja tudi v tem smislu, da bodo formulirani osnovni kriteriji za opredelitev 
nezaposlenosti in nezaposlenih oseb; 

— spremembe določil zakona o delovnih razmerjih, ki sedaj omejujejo 
pravico samoupravnih organov pri urejanju medsebojnih delovnih razmerij. 

8. Ob odnosih, ki nastajajo med družbenim in zasebnim sektorjem, ima 
poseben pomen proučevanje davčne politike, ki še ne predstavlja aktivnega 
činitelja ekonomske politike. Ker je prišlo po reformi do pozitivnih teženj 
državljanov v smeri večjega vlaganja dohodkov v produktivne namene, bo 
nujno davčno politiko tudi v tej smeri aktivirati. Davčna politika bo morala 
zagotoviti enakopravne pogoje za razvoj obeh dejavnosti, omogočiti učinko^ 
vitejšo družbeno kontrolo in preprečevati špekulacijo, s tem pa vključiti tudi 
individualnega proizvajalca v ustreznejše opredeljevanje njegovih obveznosti 
do skupnih potreb za razvoj konjunalnih in drugih družbenih služb, ki jih tudi 
sam potrebuje in koristi. 

Zato bo potrebno proučiti: 
— utemeljenost obstoječe davčne politike ter ugotoviti, kako je obremenjen 

z družbenimi dajatvami dohcdek zasebnega sektorja; 
— skladnost obstoječe davčne politike s pospeševanjem razvoja na po- 

sameznih področjih gospodarske dejavnosti in s smernicami za odpiranje novih 
delovnih mest v terciarnih dejavnostih ter z usmerjanjem sredstev zasebnikov 
v naložbe za razvoj teh dejavnosti. 

9. Uspešno izvajanje gospodarske in družbene reforme zahteva upoštevanje 
posebnosti posameznih republik na vseh področjih družbenega življenja. S tem 
stopa samo po sebi v ospredje odgovornost republik za formiranje in izvajanje 
ustrezne politike na posameznih področjih gospodarstva in družbenih služb. Za 
izvrševanje takšnih načel, kot tudi za izvrševanje ciljev gospodarske reforme, 
se kažejo kot nespremenljiva poprečja, na podlagi katerih prihaja do odločitev 
v merilu zveze. 

Pri obravnavanju nadaljnjega razvoja gospodarskega sistema z zvezo, v 
smislu prenašanja pristojnosti na republike, bo zato treba uveljaviti večjo sa- 
mostojnost republik. Iz navedenih ugotovitev pa izhaja, da je treba takoj pre- 
nesti pristojnosti pri določanju: 

— stopenj prispevkov cd osebnega dohodka iz delovnega razmerja občanov 
in pri maloprodajnem davku na promet proizvodov; 

— davčni politiki; in 
—■ družbenemu dogovarjanju glede višine osebnih dohodkov. 

Na podlagi teh ugotovitev in spričo nalog, ki iz tega izvirajo, sprejema 
Skupščina SR Slovenije naslednji 

sklep 

Skupščina SR Slovenije, izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški 
upravni organi bodo v sodelovanju z gospodarsko zbornico SR Slovenije, re- 
publiškim svetom sindikatov za Slovenijo in drugimi organizacijami podrobneje 
konkretizirali izvedbo teh ugotovitev in nalog, glede na roke izvršitve in no- 
silce ter bodo poskrebeli, da se bo takoj pristopilo k njihovemu izvajanju. 
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POROČILO 
k analizi gospodarskih gibanj v obdobju januar—julij 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun repu- 
bliškega zbora in odbor za proučevanje za konskih in 
drugih predlogov gospodarskega zbora sta kot pristojna od- 
bora na skupni seji dne 27. septembra 1967 obravnavala razvoj gospodarstva 
v obdobju januar—julij 1967 na osnovi gradiva »Izvajanje resolucije Skupščine 
SR Slovenije in razvoj gospodarstva v obdobju januar—julij 1967«, ki sta ga 
Skupščini SR Slovenije predložila republiški sekretariat za gospodarstvo in 
zavod SR Slovenije za planiranje. 

Na osnovi razprave obeh pristojnih odborov in mnenj, ki so jih predložili 
odbor za proizvodnjo in promet, odbor za delo in socialno zavarovanje, odbor 
za trgovino, gostinstvo in turizem ter odbor za urbanizem, stanovanjsko iz- 
gradnjo in komunalne zadeve republiškega zbora in občasni odbor za proiz- 
vodnjo, promet in poslovno sodelovanje ter občasni odbor za trgovino, turizem 
in druge storitvene dejavnosti gospodarskega zbora in komisija za družbeno 
nadzorstvo Skupščine SR Slovenije, so bile izražene naslednje ugotovitve in 
predlogi: 

I. 

V razpravi so odbori ugotovili, da predstavlja letošnje leto, s stališča 
realizacije ciljev reforme, najzahtevnejše obdobje. Uvedene so namreč bile 
nekatere izpopolnitve gospodarskega sistema zlasti na področju zunanjetrgo- 
vinskega in deviznega sistema, kreditno monetarne politike in revalorizacije ter 
amortizacije osnovnih sredstev. Te izpopolnitve, v okviru uveljavljenega eko- 
nomskega sistema, pa pomenijo nadaljnjo zaostritev pogojev gospodarjenja v 
tekočem letu. Pri ocenjevanju doseženih rezultatov pa je bilo ugotovljeno-, da 
so odpadli nekateri problemi, ki so v prejšnjih letih bili zavora razvoja: po- 
manjkanje reprodukcijskega materiala, fluktuacija in pomanjkanje delovne sile. 
Pri tem pa so se zaostrile možnosti predaje proizvodov, ki po kvaliteti, asorti- 
mentu in ceni ne ustrezajo povpraševanju vedno zahtevnejšega kupca na do- 
mačem in tujem trgu. 

Zaostreni pogoji gospodarjenja so povzročili zaostajanje stopnje rasti pro- 
izvodnje in produktivnosti dela za predvidevanji. Trajnejše zadrževanje stopnje 
rasti bo povzročilo motnje v bilancah razpoložljivih sredstev, osebni in splošni 
potrošnji, zlasti pa še pri zaposlovanju. 

II. 

1. Poudarjeno je bilo, da z doseženim porastom proizvodnje ne moremo 
biti zadovoljni zlasti zato-, ker dinamika rasti proizvodnje že ves čas po uvedbi 
reforme izkazuje tendenco nazadovanja. Kljub zadovoljivi preskrbi s surovi- 
nami, ob neizkoriščenih kapacitetah, razpoložljivi delovni sili in povečani kupni 
moči prebivalstva ni prišlo do večjega porasta proizvodnje. Izraženo je bilo 
mnenje, da je treba vzroke za to iskati v počasnem prilagajanju poslovne poli- 
tike in proizvodne orientacije novim pogojem poslovanja, v previsokih proiz- 
vodnih stroških ter v počasnem in neučinkovitem sprejemanju ukrepov za re- 
ševanje tekočih gospodarskih problemov. 
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Poudarjeni so bili še naslednji problemi, ki zavirajo razvoj proizvodnje in 
zahtevajo ustreznih rešitev: 

— ker prevladuje mnenje, da delovne organizacije poslujejo pod težjimi 
ekonomskimi pogoji, kot inozemski konkurenti, predvsem zaradi višjih cen 
surovin, večjih družbenih dajatev in različne carinske zaščite, bi bilo potrebno 
podrobneje analizirati različnost teh pogojev, zlasti za tista podjetja in panoge, 
ki imajo največ možnosti za zunanjetrgovinsko ekspanzijo: 

— naraščanje zalog gotovih proizvodov v nekaterih podjetjih zavzema za- 
skrbljujoč obseg, kar kaže, da so se zaostrili pogoji prodaje. Zaloge postajajo 
ovira za nadaljnjo rast proizvodnje. Zato bi bilo treba povečati sodelovanje med 
proizvodnjo in trgovino tako pri spoznavanju tržišča kot pri usmerjanju pro- 
izvodnje. Tako sodelovanje bi poživilo blagovni promet, pojav nekurantnih 
zalog pa bi se v znatni meri znižal; 

— velika vezava sredstev,v zalogah ima za posledico naraščanje stopnje 
medsebojnega zadolževanja in prelivanja sredstev od uspešnih podjetij na 
tista, ki se še niso prilagodila novim pogojem gospodarjenja. Izterjava dolž- 
nikov prek sodišča pa tudi povečuje stroške in s tem zmanjšuje dohodek za 
razdelitev. Ker tako stanje povzroča sedanjemu sistemu neadekvatne oblike 
plačevanja, bi bilo treba v blagovno-denarnem prometu uvesti učinkovitejše 
oblike plačevanja (menica, čeki); 

— zaostritev gospodarskega položaja na področju črne metalurgije zaradi 
nekontroliranega uvoea izdelkov črne metalurgije po- dumping cenah in zaradi 
visokih proizvodnih stroškov železarn se zmanjšujejo možnosti plasmaja iz- 
delkov. Ta položaj zahteva okrepitev poslovenga sodelovanja med železarnami, 
istočasno pa je treba konsolidirati notranjo organizacijo železarne. Potrebno pa 
je tudi odločnejše družbeno ukrepanje, da se vzporedno z liberalizacijo uvoza 
izdelkov črne metalurgije sprosti tudi uvoz surovin za njeno proizvodnjo; 

— posebno vprašanje predstavlja plasma izdelkov strojegradnje in s tem 
povezano kreditiranje. Naši proizvajalci se ne morejo enakopravno vključiti 
v domače in inozemsko tržišče, ker niso v stanju dajati enakih kreditnih po- 
gojev kupcem, kot jih dajejo druga tuja podjetja na račun svojih sredstev ali 
sredstev bank; 

— intervencijski uvoz ni odigral svoje pozitivne vloge v pogledu pritiska 
na domače proizvajalce za kvalitetnejšo in cenejšo proizvodnjo. Ker uvoz blaga 
ni bil vezan na obvezno prodajo po nižjih cenah, ni bilo doseženo znižanje cen 
na domačem tržišču, temveč je prišlo kvečjemu do izpopolnitve asortimenta 
in je postal tak uvoz mnogokrat le sredstvo za doseganje večjega dohodka 
uvoznih podjetij. 

2. V razpravah je bilo poudarjeno, da so restrikcijski ukrepa bistveno vpli- 
vali na zmanjšanje kreditov gospodarskim organizacijam. Omejevanje porasta 
kreditov je zaradi večjih zalog in medsebojne zadolženosti v gospodarstvu 
zahtevalo, da so gospodarske organizacije povečale uporabo lastnih sredstev za 
obratna sredstva. Vezava sredstev gospodarskih organizacij v povečanih za- 
logah, zmanjševanje deleža gospodarskih organizacij na družbenem proizvodu 
in naraščanje osebnih dohodkov hitreje od rasti proizvodnje in produktivnosti 
dela, vzporedno s tem pa zmanjševanje ostanka dohodka za sklade, je povzročilo 
zaostajanje rekonstrukcije in modernizacije gospodarstva. Nekatera podjetja 
so prišla v tak položaj, da ne morejo zadostiti niti potrebam enostavne repro- 
dukcije. Problem modernizacije so poslanci povezovali tudi z ustvarjanjem 
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pogojev, kd bi omogočili uspešnejši plasma naših podjetij na zunanjem tržišču. 
Pri tem so prišla do izraza mišljenja, da bi morali: 

— konkretneje podpirati izdelavo razvojnih programov gospodarskih panog 
in delovnih organizacij; 

— podvzemati ukrepe za večje poslovno sodelovanje, za integracijo de- 
lovnih organizacij in za koncentracijo sredstev, kar bi omogočilo in tudi pospe- 
ševalo izvršitev programov modernizacije; 

proučiti ukrepe, ki bi stimulirali hitrejši pristop delovnih organizacij 
k modernizacija; 

— zagotoviti konstantno in načrtno delo na pripravi programov moderni- 
zacije ter vključevati v to delo zlasti zbornice, banke in tudi državne organe. 

3. Delovne organizacije so pri delitvi dohodka premalo upoštevale načelo 
povezanosti osebnih dohodkov z rastjo proizvodnje in produktivnosti dela. 
Odnos med osebnimi dohodki in skladi se spreminja v korist osebnih dohodkov. 
To je sicer v skladu z napori za povečanje življenjskega standarda prebivalstva, 
vendar pa so se pri nekaterih delovnih organizacijah osebni dohodki dvignili 
nesorazmerno visoko^. Tako je bilo poudarjeno, da so se osebni dohodki pove- 
čali v monopolnih panogah, zlasti pa je pereče poslabšanje delitvenih razmerij 
v tistih gospodarskih organizacijah, ki niso dosegle predvidenih poslovnih 
rezultatov. 

Take, neprimerne delitve dohodka, v korist osebnih dohodkov so sicer 
v nasprotju s sprejetimi načeli glede gibanja osebnih dohodkov, vendar pa je 
analiza premalo poglobljena, da bi mogli samo na podlagi teh razmerij že 
sprejemati odločnejše ukrepe. Podani so bili predlogi, da bi morali: 

— podrobneje analizirati vzroke, zaradi katerih je prišlo do takšnih gibanj 
osebnih dohodkov; 

—■ ponovno proučiti ustreznost in izvajanje samoupravnih aktov s področja 
delitve dohodka in osebnega dohodka; 

— doseči skladnost izplačil osebnih dohodkov s sprejetima pravilniki in do>- 
seženimi rezultati v poslovanju; 

— pospešiti akcijo republiškega izvršnega sveta, gospodarske zbornice in 
sindikata, da sklenejo za naše razmere ustrezen, dogovor za družbeno kontrolo 
osebnih dohodkov. 

4. Na področju kreditiranja so bile izvršene spremembe v smeri omeje- 
vanja kreditne ekspanzije. Kreditni potencial poslovnih bank je postal vse bolj 
odvisen od višine sredstev, naloženih pri bankah. Vezava bančnih sredstev 
v zalogah gospodarskih organizacij in vpliv lokalnih dejavnikov na manjše 
poslovne banke pa onemogočata izvajanje selektivne kreditne politike. V raz- 
pravi o vlogi in politiki bank so odbori menili: 

— da je poslovno povezanost bank, kot element koncentracije sredstev 
možno sicer doseči z občasnim prelivanjem sredstev, vendar pa pri sedanji raz- 
drobljenosti bančne mreže in nerazvitem denarnem trgu take oblike sodelovanja 
ne morejo predstavljati trajnejših rešitev. Ker je koncentracija sredstev po- 
slovnih bank tudi predpogoj za večjo integracijo ostalega gospodarstva in nje- 
govo dolgoročnejšo usmeritev, so potrebna nadaljnja prizadevanja v smeri večje 
integracije in koncentracije bančništva. To pa bo zagotovilo operativno cirku- 
lacijo kreditnih sredstev, večjo likvidnost bank in realnejšo selektivno politiko; 

— v zvezi z integracijo bank pa morajo gospodarske organizacije kot usta- 
novitelji in kot upravljalci bank odločneje vplivati ob upoštevanju širših 
družbenih interesov, na racionalno poslovno politiko bank; 
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— z izvedbo integracije je treba obenem izvesti kvalitetne spremembe 
v organizaciji in poslovanju bank in izboljšati strokovni sestav bančnega kadra 
glede na vlogo, ki naj jo imajo banke pri nadaljnjem razvoju gospodarstva. 
Takšna politika in kvalitetno poslovanje bank pa bosta tudi zaostrila odgovor- 
nost vodilnih in strokovnih kadrov v gospodarstvu. 

5. Ugodni izvozni rezultati kažejo, da so se nekatere delovne organizacije, 
zavedajoč se pomena mednarodne menjave za razvoj njihove proizvodnje in za 
zniževanje fiksnih proizvodnih stroškov, v povečanem obsegu usmerile na izvoz. 
Novi predpisi na področju zunanje trgovine so v bistvu delovali pozitivno. Pri 
samem izvrševanju teh predpisov pa so prišle do izraza razne pomanjkljivosti, ki. 
se sorazmerno zelo počasi odpravljajo'. Kljub relativno dobrim rezultatom izvoza 
pa je zaskrbljujoča regionalna usmeritev zunanjetrgovinske, menjave. Medtem 
ko so izkoriščene vse možnosti uvoza iz konvertibilnih področij, imamo na 
klirinškem področju znaten suficit. Uvoz narašča hitreje kakor izvoz, pri čemer 
pa je uvozno blago glede formiranja cene in marž v trgovini v privilegiranem 
položaju nasproti domačemu blagu. Carinska politika in politika cen ne ščitita 
dovolj interesov nekaterih domačih panog. 

V zvezi s tem je prišlo do izraza mišljenje, da bi morali: 
—• zagotoviti hitrejše ukrepanje zveznih organov v pogledu prilagajanja 

zunanjetrgovinskih predpisov in pogojev spreminjajočim se izvozno-uvoznim 
situacijam na notranjem in zunanjem trgu, zlasti v pogledu stimuliranja izvoza 
na konvertibilna področja; 

— na področju deviznega režima urediti odnose s klirinškimi državami z 
ukinitvijo obveznega odkupa deviz; 

— intervencijski uvoz, ki se je, kot opozarjajo nekatere informacije, mno- 
gokrat sprevrgel v neupravičeno privilegiranje tuje proizvodnje in ustvarjanja 
večjega dohodka uvoznih podjetij, je treba postaviti pod enak režim kot velja 
za domačo proizvodnjo', predvsem v pogledu formiranja cen in zagotoviti večjo 
kontrolo nad kvaliteto in izborom blaga; 

— sicer ne s težnjo, da zaščitimo vsako proizvodnjo', zlasti pa ne tiste, 
katere proizvodni stroški bistveno odstopajo od svetovnih cen, je vendar treba 
podrobneje diferencirati carinske stopnje, kct ekonomski in ne izključno kot 
fiskalni faktor, ker je proizvodnja finalnih proizvodov v nekaterih primerih 
premalo zaščitena pred dumpdng cenami tujih proizvajalcev. 

6. Problemi zaposlovanja so z uveljavitvijo reforme dobili povsem dru- 
gačen in deloma pričakovan karakter. Dosežena je večja umirjenost v zaposlo- 
vanju, zaradi zmanjšanja fluktacije tudi večja stabilnost delovne sile in večje 
vrednotenje dela in zaposlitve. Istočasno pa so nastopili pojavi, ki prej na 
tem področju niso bih prisotni, oziroma niso' prišli v taki obliki do izraza, 
kot v novih pogojih gospodarjenja. Zaostrene možnosti za zaposlovanje so vpli- 
vale na občutno povečanje evidentirane nezaposlenosti, zaostrujejo pa se tudi 
možnosti za zaposlovanje v delovno generacijo vstopajoče mladine, zlasti tiste, 
ki se je šolala neadekvatno potrebam gospodarstva. Poostreni pogoji gospodar- 
jenja opozarjajo tudi na neustreznost strokovne usposobljenosti že zaposlenih 
in to zlasti na vodilnih in organizacijsko zahtevnejših delovnih mestih. V tej 
zvezi je bilo zlasti opozorjeno na naslednja odprta vprašanja, ki zahtevajo 
ustreznih rešitev: 

— dosedanji sistem evidentiranja nezaposlenosti ne omogoča globalnega 
pregleda nad dejanskim stanjem tako v pogledu obsega, l*ot v pogledu socialne 
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strukture brezposelnih. Za realno oceno akutnosti vprašanja brezposelnosti 
bd bilo treba ta problem podrobneje proučiti; 

— dosedanji premiki v zaposlovanju in zaprtosti delovnih organizacij niso 
prispevali k izboljšanju strokovne usposobljenosti organizacijskega in vodil- 
nega kadra. Za rešitev tega vprašanja je treba doseči predvsem drugačen od- 
nos do vrednotenja in ocene njihovega dela, ker lahko ti kadri največ prispe- 
vajo k izboljšanju gospodarjenja; 

— v pogledu izboljšanja strokovne usposobljenosti vodilnih kadrov so 
potrebni nekateri družbeni ukrepi, bodisi v smeri družbenega normiranja 
strokovne usposobljenosti za upravljanje posameznih, za širšo družbeno skup- 
nost pomembnih delovnih mest, bodisi v poostritvi zahtev bank po ustreznih 
kadrovskih spremembah v gospodarskih organizacijah, ko jim odobravajo sa- 
nacijske ali rekonstrukcijske kredite; 

—• pofjavlja se hiperprodukcija posameznih strokovnih kadrov, kar zahteva 
podrobnejše proučitve dejanskih potreb in odločnejše ukrepanje za potrebam 
ustrezno prilagoditev strukture šolstva; 

— glede na možnosti zaposlovanja, ki obstajajo še v ne dovolj razvitih 
terciarnih dejavnostih, predvsem v gostinstvu, turizmu in obrti, bi bilo po- 
trebno proučiti ukrepe, ki bi pospeševali odpiranje učnih in delovnih mest 
v teh dejavnostih, tako v družbenem kot v zasebnem sektorju. 

7. Doseženi rezultati v terciarnih dejavnostih so boljša cd dosežkov v 
drugih gospodarskih panogah in se v večji meri približujejo predvidevanjem 
resolucije Skupščine SR Slovenije o gospodarski politiki v letu 1967. Klljub tej 
ugotovitvi pa z doseženimi rezultati ne moremo biti povsem zadovoljni, saj je 
na teim področju še vrsta odprtih vprašanj, ki zavirajo nadaljnji razvoj terci- 
arnih dejavnosti. 

Na področju trgovine so bili nakazani naslednji problemi: 
— uveljavljanje ekonomskih zakonitosti, sprostitev cen in odstranjevanje 

administrativnih vplivov poteka prepočasi. Hitrejše sproščanje cen in marž 
bi vplivalo na znižanje zalog, odpravilo bi desortiranost in slabo založenost 
z nekaterimi artikli in v večji meri omogočilo razširjeno reprodukcijo ter so^ 
delovanje s proizvodnimi organizacijami; 

— ena največjih težav v trgovini je pomanjkanje obratnih sredstev, kar 
je tudi vzrok, da trgovina uporablja razpoložljiva lastna obratna sredstva in z 
nepravočasnim poravnavanjem obveznosti tudi sredstva dobaviteljev za nakup 
dobro idočega domačega in uvoženega blaga; 

— trgovini ni omogočeno, zaradi pomanjkanja obratnih sredstev, v večji 
meri držati na zalogi zadostnih količin surovin in reprodukcijskega materiala 
ter tako preprečiti kopičenje zalog pri proizvodnih delovnih organizacijah; 

— še vedno je nerešeno vprašanje razpolaganja s poslovnimi prostori in 
prenos teh v osnovna sredstva trgovskih organizacij. Visoka najemnina znižuje 
akumulativnost trgovskih organizacij, najemni odnosa pa ne pospešujejo mo- 
dernizacije poslovnih prostorov. 

V zvezi z nadaljnjim razvojem gostinstva in turizma so bila izražena na- 
slednja mnenja: 

— za večino gostinskih organizacij je značilno, da so skladi minimalni in 
zato obstoja resna bojazen, da bo večje število organizacij zaključilo poslovno 
leto z izgubo. To je pereče pri enosezonskih obratih, ki bi se morali zato poslu- 
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zevati v pretežni meni le sezonske delovne sile. Ob takem načinu gospodarjenja 
bi se namreč povečala akumulativnost gostinskih organizacij in ustvarile mož- 
nosti za razširjeno reprodukcijo; 

—1 pri programiranju in investiranju v nove kapacitete naj bi se predvsem 
upoštevale take rešitve, ki bi omogočale izkoriščanje gostinskih obratov vsaj 
v dveh sezonah letno. Večja vlaganja na področju turizma bo možno doseči 
le s širšo mobilizacijo sredstev delovnih organizacij, ki so udeležene na turistič- 
nem prometu. V tej zvezi bi se moral dosledno izvajati sprejeti zakon o regre- 
siranju obrestne mere; 

— prometni davek od alkoholnih pijač se še vedno določa na osnovi pro- 
dajne cene, čeprav je bila že večkrat postavljena zahteva, da se obračunava 
na osnovi količine; 

— družbeni in zasebni sektor gostinstva ne poslujeta v povsem enakih 
pogojih. Zato bi bilo treba analizirati sistem obdavčitve v obeh sektorjih in 
zagotoviti, da se vse družbene obveznosti odmerjajo in pobirajo po istih kri- 
terijih v obeh sektorjih. Občine naj ne bi razvoj zasebnega gostinstva stimu- 
lirale na račun prometnega davka, ampak le na račun obdavčitve dohodka; 

— zdravilišča še vedno mso< prilagodila svoje poslovanje spremenjenim 
pogojem gospodarjenja. Za rešitev teh problemov bo potrebna jasna odločitev 
delovnih organizacij, da zdravilišča poslujejo kot gospodarske organizacije. 

S sprejetjem novih predpisov, ki urejajo obrtno dejavnost in z aktivizacijo 
prebivalstva v zasebnem sektorju, so bih ustvarjeni pogoji za nadaljnji razvoj 
te dejavnosti. V tej zvezi je bilo opozorjeno: 

— da ne poteka razvoj posameznih obrtnih dejavnosti v povsem zaželeni 
stmeri. Predvsem zaostaja storitvena obrt, za razvoj katere bi morale skrbeti 
predvsem občinske skupščine s svojo davčno politiko; 

— da bi bilo treba s kreditno politiko omogočiti širšo* uporabo bančnih 
sredstev tudi za potrebe proizvodnje in razvoja dejavnosti zasebnega sektorja; 

— da bi bilo treba ustvarita pogoje za večji interes obrtnih organizacij, 
zlasti zasebnega sektorja, za sprejem vajencev v uk; 

— da je treba zaradi ustvarjanja širših možnosti legalnega zaposlovanja 
v zasebni obrti proučiti ustreznost sedanje omejitve števila zaposlenih. 

III. 

V zaključku razprave sita odbora smatrala, da so nekateri problemi, ki se 
pojavljajo v našem gospodarstvu, posledica postopnega prilagajanja gospodar- 
stva novemu načinu gospodarjenja ter jih bo možno uspešno razreševati z 
dopolnitvami instrumentarija v okviru sprejetega družbenoekonomskega si- 
stema. Obstoja pa še vrsta odprtih in nerešenih vprašanj, do katerih bi se mora- 
lo v republiki čimprej zavzeti definitivna stališča in na osnovi njih takoj ukre- 
pati. Zato so odbori republiškega in gospodarskega zbora, ki so razpravljali 
o gibanju gospodarstva v letošnjem letu, predlagali, da naj odbor za družbeni 
plan, finance in proračun republiškega zbora na osnovi dosedanjih razprav 
pripravi za sejo zborov ustrezne zaključke, v katerih bi definirah tista osnovna 
vprašanja, kjer bi morala republika takoj ukrepati in vprašanja, za rešitev 
katerih se bo treba zavzeti v merilu federacije. 

23 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je za 
svojega poročevalca določil poslanca Karla Forteja, odbor za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov gospodarskega zbora pa poslanca Ivana Arzenška. 

Št.: 30-31/67 
Ljubljana, dne 29. 9. 1967 

PREDLOG ZAKONA 
o morskem ribištvu 

I. Splošna določba 

1. člen 

Morsko ribištvo se ureja v SR Sloveniji po določbah temeljnega zakona 
o morskem ribištvu (Uradni list SFRJ, št. 10-162/65 — v nadaljnjem besedilu: 
temeljni zakon) in tega zakona ter po predpisih, izdanih na njimi podlagi. 

II. Gospodarski ribolov 

2. člen 

Posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje po prvem odstavku 22. člena temelj- 
nega zakona, se lahko izda: 

1. dovoljenje za gospodarski ribolov kot edini glavni poklic; 
2. dovoljenje za gospodarski ribolov kot dopolnilni poklic. 

3. člen 

Strokovno usposobljenost posameznikov za gospodarski ribolov po določbi 
2. točke prvega odstavka 22. člena temeljnega zakona ugotavlja posebna komi- 
sija, ki jim izda o tem potrdilo.. Komisijo za ugotavljanje strokovne uspo- 
sobljenosti imenuje občinski upravni organ za morsko ribištvo. 

Podrobnejše predpise o načinu ugotavljanja strokovne usposobljenosti za 
gospodarski ribolov izda republiški sekretar za gospodarstvo. 

4. člen 

Posameznik, ki opravlja gospodarski ribolov kot dopolnilni poklic (2. točka 
2. člena tega zakona), ne sme uporabljati dopolnilnega dela drugih, uporablja 
pa lahko delo članov svojega gospodinjstva. 

5. člen 

Občinski upravni organ za morsko ribištvo vodi register dovoljenj za 
gospodarski ribolov posameznikov (ribiški register). 

6. člen 

Ribolov drobne mcdre ribe ima v primerih iz petega in osmega odstavka 
10. člena temeljnega zakona prednost pred ribolovom drugih vrst rib. V od- 
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daljenosti 500 m od lovišča drobne modre ribe ise ne smejo loviti druge 
vrste rib. 

7. člen 

Pri ribolovu drobne modre ribe morajo biti svetilke oddaljene najmanj 
300 m druga od druge, svetilke z elektroagregatom pa najmanj 500 m druga 
od druge. 

8. člen 

V pribrežnem pasu do ene navtične milje od obrežja se v času od 1. ofc-r 
tobra do 30. aprila na območjih, ki jih določi občinska skupščina, lahko na 
podlagi posebnega dovoljenja lovi z mrežami potegalkami. 

Posebno dovoljenje po prejšnjem odstavku izda za vsak posamezen ribolov 
posebej občinski upravni organ za morsko ribištvo, in sicer gospodarskim orga- 
nizacijam in posameznikom iz 1. točke 2. člena tega zakona za ribolov z vsemi 
vrstami mrež potegalk (migavice, giričnice, kogoli, strašdni in podobno), po- 
sameznikom iz 2. točke 2. člena tega zakona pa samo za ribolov s kogoli in 
strašani. 

III. Športni ribolov 

9. člen 

Dovoljenje za športni ribolov (prvi odstavek 25. člena temeljnega zakona) 
se lahko izda za tekoče koledarsko leto ali za krajše razdobje. 

10. člen 

Za opravljanje športnega ribolova z ribiškimi palicami in malimi vrvicami 
s kopnega ali iz čolna ob obrežju ni potrebno dovoljenje. 

11. člen 

S športnim ribolovom je prepovedano uloviti dnevno več kot 5 kg rib. 
Poleg te količine rib lahko športni ribič ulovi dnevno tudi en komad redkih 
rib (kirnje, zcfoatci, pogri itd.) ne glede na težo ribe ter neomejeno količino 
škodljivih rib in drugih morskih škodljivcev. 

12. člen 

Za opravljanje športnega ribolova, razen za ribolov po 10. členu tega za- 
kona, se ob izdaji dovoljenja za športni ribolov plačuje pristojbina. Višinp 
pristojbine predpiše občinska skupščina. Morebitne spremembe pristojbine mora 
občinska skupščina objaviti najpozneje do konca oktobra za prihodnje leto. 

IV. Varstvo' morskega ribištva 

13. člen 

Delovne organizacije in posamezni ribiči morajo s plavajO'čim znakom, ki je 
viden na razdaljo najmanj 300 m, označiti položaj in smer položenih stoječih 
mrež, parangalov in vrš. 

23* 
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14. člen 

Oko v vreči mreže vlačnice ne sme biti manjše kot 20 mm, oko na krilu 
mreže vlačnice pa ne manjše kot 40 mm, vse merjeno v mokrem stanju. 

Oči na vršah za gospodarski lov jastogov in drugih vrst velikih rakov ne 
smejo biti manjše kot 60 mm, oči na mrežah za tak lov pa ne manjše kot 
120 mm. 

Oči na vreči obalnih mrež potegalk ne smejo biti manjše kot 12 mm. 
Oči na vršah za ribolov na drobno ribo in male rake ne smejo biti manjše 

kot 20 mm. 
Oči na mrežah za ribolov na ciplje ne smejo biti manjše kot 24 mm. 
Velikost očesa se meri o>d vozla do vozla dolžine po stranici kvadrata. 

15. člen 

Prepovedano je loviti girice od 1. aprila do 1. novembra. 

16. člen 

Ribolov z ludrom, z zagonico in s fružatom je dovoljen le od 1. junija 
do 30. novembra. 

17. člen 

Športni ribolov s podvodno puško je dovoljen samo, če je to sredstvo vpi- 
sano v dovoljenju za športni ribolov oziroma v članski izkaznici članov pomor- 
skih športnih ribolovnih 'društev Jugoslavije. 

Športni ribolov s podvodno puško je dovoljen samo od sončnega vzhoda 
do zahoda. 

Občinska skupščina določi vsako leto najpozneje do 31. marca območje, na 
katerih je dovoljen športni ribolov s podvodno puško. Dokler občinska skupščina 
teh območij ne spremeni, veljajo območja iz prejšnjega leta. 

18. člen 

Pri športnem ribolovu je prepovedano imeti v -čolnu ali na ladji potapljaški 
aparat (četrti odstavek 19. člena temeljnega zakona) ali podvodno puško (17. člen 
tega zakona), če puška ni vpisana v dovoljenju za športni ribolov ali v članski 
izkaznici pomorskega športnega ribolovnega društva. Prepovedano je tudi noše- 
nje podvodne puške na tistih delih obale, kjer je mogoče opravljati športni 
ribolov s podvodno puško. 

Prepovedano je shranjevati v čolnu ah na ladji in nositi na obali razstre- 
lilna ali kemična sredstva, ki ubijajo, zastrupljajo ali omamljajo ribe in druge 
morske živali. 

19. člen 

Za varstvo ribjega zaroda, nedoraslih rib in (drugih morskih živali lahko 
republiški sekretar za gospodarstvo: 

1. dotoci za gospodarsko pomembne ribe in za druge morske živali velikost, 
pod katero jih ni dovoljeno loviti in ne dajati v promet; 

2. omeji ah prepove uporabo posameznih vrst mrež ali drugih sredstev 
za gospodarski ribolov; 

3. določi lovopust za posamezne vrste rib in drugih morskih živali, če ni 
lovopust določen že v 15. členu tega zakona. 
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V. Ribolovni rezervat 

20. člen 

Za gojitev in razmnoževanje rib in školjk se določi za ribolovni rezervat 
notranji del Portoroškega zaliva, ki ga proti kopnemu omejuje obalna črta, 
proti odprtemu morju pa ravna črta med skladiščem solin in kamnolomom 
»Slovenija-ceste«. 

V ribolovnem rezervatu iz prejšnjega odstavka je prepovedan ribolov in lov 
drugih morskih živali. 

Izjemoma sme za morsko ribištvo pristojni upravni organ skupščine občine 
Piran dovoliti v rezervatu ribolov in lov drugih morskih živali delovnim orga- 
nizacijam in posameznikom, če je to potrebno, da se doseže namen iz prvega 
odstavka tega člena, zlasti, če se pojavijo v rezervatu velike količine rib. V 
dovoljenju določi upravni organ trajanje tega ribolova in sredstva, s katerimi 
je ta ribolov dovoljen, ter vrste rib oziroma drugih morskih živali, ki jih je 
dovoljeno loviti. 

Skupščina občine Piran ali organ, ki ga določi skupščina, lahko poveri 
gospodarjenje z rezervatom delovni organizaciji s pogodbo. S pogodbo se dolo- 
čijo pogoji gospodarjenja in pravica izjemnega ribolova ter lova morskih živali 
v primerih iz prejšnjega odstavka. 

VI. N adzorstvo 

21. člen 

Izvajanje predpisov o morskem ribištvu nadzorujejo občinski upravni organi, 
ki so pristojni za ribiško inšpekcijo. 

Več občin lahko organizira skupno medobčinsko službo ribiške inšpekcije. 

22. člen 

Republiški sekretariat za gospodarstvo skrbi za napredek ribiške inšpekcije 
in nadzoruje delo občinskih organov za ribiško inšpekcijo^. 

Ce občinski organ, pristojen za ribiško inšpekcijo, ne opravi kakšne zadeve 
iz svoje pristojnosti ah je ne opravi v določenem roku, lahko opravi tako zadevo 
republiški sekretariat za gospodarstvo na stroške organa, ki bi jo moral opraviti. 

23. člen 

Za ribiškega inšpektorja je lahko postavljen, kdor ima vsaj srednjo šolsko 
izobrazbo in najimanj pet let strokovne prakse v morskem ribištvu. 

Republiški sekretar za gospodarstvo izda navodila o izkaznici za ribiškega 
inšpektorja. 

VII. Kazenske določbe 

24. člen 

Z denarno kaznijo od 200 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna 
organizacija ah druga pravna oseba: 
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1. če lovi drobno modro ribo s svetilkami na manjši razdalji, kot je pred- 
pisana (7. člen tega zakona); 

2. če vidno ne označi položaja in smeri položenih stoječih mrež, paran@alov 
in vrš (13. člen tega zakona); 

3. če lovi z ludrom, z ziagonioo ali s fružatom v času, ko to ni dovoljeno 
(16. člen tega zakona); 

4. če ima v čolnu ali na ladji ali nosi na obali razstrelilna ali kemična 
sredstva, ki ubijajo, zastrupljajo ali omamljajo ribe in druge morske živali 
(drugi odstavek 18. člena tega zakona). 

Z denarno kaznijo od 30 do 500 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
delovne organizacije ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

25. člen 

Z denarno kaznijo cd 50 do 3000 dinarjev se kaznuje za prekršek posa- 
meznik: 

1. ki pri opravljanju gospodarskega ribolova prekrši kakšno določbo iz 
prvega odstavka 24. člena tega zakona; 

2. ki opravlja gospodarski ribolov kot dopolnilni poklic, če uporablja dopol- 
nilno delo 'drugih (4. člen tega zakona); 

3. ki pri športnem ribolovu uporablja ali ima v čolnu ali na ladji ali nosa 
na obali potapljaški aparat ali podvodno puško v nasprotju z določbo prvega 
odstavka 18. člena tega zakona; 

4. ki pri športnem ribolovu prekrši določbo 4. točke 24. člena tega zakona. 

26. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik, 
če ulovi pri športnem ribolovu na dan večjo količino rib, kot je dolooena v 
11. členu tega zakona. 

VIII. Prehodne in končne določbe 

27. člen 

Posamezniki, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom, morajo v šestih 
mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon, prilagoditi svoje poslovanje do- 
ločbam tega zakona. 

Posameznikom, ki se na dan, ko začne veljati ta zakon, ukvarjajo z gospo- 
darskim ribolovom kot z edinim in glavnim poklicem, ni potrebno za nadaljnji 
opravljanje gospodarskega ribolova potrdilo o strokovni usposobljenosti po 
3. členu tega zakona. 

28. člen 

Republiški sekretar za gospodarstvo predpiše obrazec ribiškega registra za 
posameznike, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom, in obrazec dovoljenja 
za opravljanje gospodarskega oziroma športnega ribolova. 
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29. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odredba o omejitvi ribolova v 
Portoroškem zalivu (Uradni list LRS, št. 2-14/62). 

■ 30. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Temeljni zakon o morskem ribištvu (Uradni list SFRJ, št. 10-162/65) je 
uskladil tudi morsko ribištvo s stopnjo doseženega družbenega in gospodarskega 
razvoja. S tem je prenehal veljati splošni zakon o morskem ribolovu iz 1. 1950 
(Uradni list FLRJ, št. 12/50). Novi temeljni zakon upošteva glede na nove 
ustavne določbe načelo decentralizacije in daje občinam širša pooblastila, repu- 
blikam pa nalaga, da z zakonom rešijo' določena vprašanja. Ker SR Slovenija do 
sedaj ni imela republiškega zakona o morskem ribištvu, je potrebno, da se 
zakon izda. 

I. 

Temeljni zakon o morskem ribištvu ureja vprašanja morskega ribištva s 
stališča, da je ribolovno morje Jugoslavije enotno ribolovno območje. To pomeni, 
da se lahko vsaka gospodarska organizacija in posamezni ribič ukvarja z gospo- 
darskim ribolovom v vseh delih ribolovnega morja Jugoslavije. To načelo je 
logična posledica same narave ribjega fonda, ki praviloma ni vezan na določeno 
območje ribolovnega morja Jugoslavije, temveč potuje iz enega območja v 
drugo. Zato bi bilo neracionalno, če bi z administrativnimi predpisi omejevali 
ribiške ladje pri iskanju in lovljenju ribjih jat. 

Zato zajema temeljni zakon vsa vprašanja morskega ribištva, ki morajo 
bita enotno urejena za vso državo. Predloženi predlog republiškega zakona 
ureja zadeve, ki so v temeljnem zakonu le načelno urejene, in tiste, ki jih 
zvezni zakon ne ureja. 

V poglavju »Gospodarski ribolov« je določeno, da se posameznikom, ki izpol- 
njujejo pogoje iz 22. člena temeljnega zakona (da je pravilno sposoben, da ima 
strokovno izobrazbo ah da je strokovno usposobljen za gospodarski ribolov in da 
mu ni s pravomoćno sodbo sodišča ali s pravomoćno odločbo sodnika za prekrške 
prepovedan gospodarski ribolov), lahko izda dovoljenje za gospodarski ribolov 
kot edini in glavni poklic ali dovoljenje za gospodarski ribolov kot dopolnilni 
poklic. V praksi je veliko število posameznikov, ki se ukvarjajo poleg svojega 
glavnega poklica tudi z morskim gospodarskim ribolovom kot dopolnilnim pokli- 
cem. Ker je podan tudi družbeni interes za boljšo preskrbo trga z morskimi 
ribami, je v predlogu zakona predvidena tudi ta kategorija gospodarskega 
ribolova. 

Strokovna usposobljenost posameznikov za gospodarski ribolov, ki jo določa 
temeljni zakon, ugotavlja posebna komisija, ki jo imenuje občinski upravni 
organ, pristojen za morsko ribištvo. Predpis o načinu ugotavljanja strokovne 
usposobljenosti za gospodarski ribolov bo izdal republiški sekretar za gospo- 
darstvo. Ta predpis bo določil le najosnovnejše pogoje s tendenco, da bo dana 
možnost čim širšemu številu posameznikov, ki bi se ukvarjah z gospodarskim 
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ribolovom. Posamezniki, M jim bo izdano dovoljenje za gospodarski ribolov kot 
dopolnilni poklic, ne bodo smeli uporabljati dopolnilnega dela drugih ljudi, 
razen dela članov svojega gospodinjstva. 

V skladu z določbo 15. člena temeljnega zakona določa predlog v 8. členu 
omejitev ribolova glede časa in sredstev zaradi zaščite ribjega zaroda in 
nedoraslih rib. 

V poglavju »Športni ribolov« je naveden način športnega ribolova, za kate- 
rega ni potrebno dovoljenje, (medtem ko je posebej določena količina rib, ki 
jih lahko športni ribič dnevno^ ulovi. Veliko število ljudi je zlorabljalo športni 
ribolov tako, da so lovih z nedovoljenimi sredstvi in prodajali ribe na trgu. 

Poglavje. »Varstvo morskega ribištva« obsega določbe o zaščiti ribjega na- 
raščaja in nedoraslih rib pred preintenzivnim izkoriščanjem in uničevanjem. 
Zato so predpisane določene norme o velikosti očes v posameznih mrežah, o 
razdalji, na kateri je dovoljeno loviti, in o času ko je določen lovopust posa- 
meznih vrst rib. V 17. in 18. členu predloga so določeni zaščitni 'ukrepi pred 
prevelikim izkoriščanjem ribolova s podvodno puško, zlasti zaradi preprečitve 
uporabe prepovedanih ribolovnih sredstev, predvsem pa razstreliva. Sicer ni 
izrecnega pooblastila v temeljnem zakonu za omejitev športnega ribolova s 
podvodno puško, vendar menimo, da so omejitve nujne zaradi varstva rib. 
Zaradi tega naj bodo poblaščene občinske skupščine, da določijo območja, v 
katerih je podvodni ribolov s podvodno puško dovoljen. Prepovedano pa naj 
bo loviti s podvodno puško tudi ponoči. Povsem enake omejitve vsebuje tudi 
zakon o morskem ribištvu SR Hrvatske in je zaradi tega potrebno, da se na 
enak način 'uredi ta ribolov tudi v naših vodah. Če bi nastala potreba po večji 
zaščiti rib, je v 19. členu predloga pooblaščen republiški sekretar za gospo- 
darstvo, da lahko omeji velikost lovnih rib, uporabo posameznih vrst mrež in 
sredstev za gospodarski ribolov in določi lovopust za posamezne vrste rib 
(32. člen temeljnega zakona). 

Za gojitev in razmnoževanje rib in školjk v Portoroškem zalivu je bila na 
predlog občine Piran že leta 1962 izdana odredba o omejitvi ribolova v Porto- 
roškem zalivu (Uradni list LRS, št. 2-14/62), zato je v 20. členu predloga zakona 
in v skladu, s 33. členom temeljnega zakona o morskem ribištvu razglašen ta 
zaliv za ribolovni rezervat. Skupščina občine Piran je pooblaščena, da lahko 
poveri gospodarjenje z rezervatom delovni organizaciji s pogodbo. 

V skladu z določbami temeljnega zakona je v predlogu predvidena občinska 
oziroma medobčinska ribiška inšpekcija (21. člen predloga zakona). 

V 23. členu predloga so določeni minimalni pogoji za osebo, kateri so lahko 
poverjeni posli inšpekcijske službe. Temeljni zakon pooblašča v 46. členu tudi 
organe JLA, upravne organe za varnost plovbe in carinske organe, ki oprav- 
ljajo službo na morju, da opravljajo tudi določene posle službe ribiške inšpek- 
cije. Ribolovno^ morje v SR Sloveniji obsega le male površine, zato ni predvi- 
dena organizacija posebne ribiške straže, temveč bi se za nadzor lahko poobla- 
stila tudi občinska pomorska ribiška milica. 

V predlogu zakona so predviđene sankcije le za kršitev tistih določb, ki niso 
vsebovane v temeljnem zakonu. 

V prehodnih in končnih določbah je v 27. členu določen rok šestih mesecev 
za posameznike, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovm, da prilagodijo svoje 
poslovanje določbam zakona. 
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Posameznikom, ki se na dan, ko bo začel veljati ta zakon, ukvarjajo z gospo- 
darskim ribolovom kot z edinim in glavnim poklicem, ni potrebno potrdilo o 
strokovni usposobljenosti po 3. členu predlaganega zakona. 

Ob sestavljanju predloga tega zakona je bilo upoštevano načelo, da bo 
pretežni del opravil in nalog v pristojnosti občinskih skupščin in njihovih 
organov, medtem ko so v pristojnosti republiškega upravnega organa le naloge 
iz 3., 19. in 22. člena predloga, izdaja predpisa o legitimaciji za ribiške inšpek- 
torje (23. člen) ter predpisovanje obrazca ribiškega registra za posameznike, 
ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom, in obrazca dovoljenja za izvrševanje 
gospodarskega oziroma športnega ribolova 28. člen. 

Osnutek zakona je bil poslan v pripombe občinskim skupščinam Koper, 
Izola in Piran, Sekretariatu za zakonodajo', Republiškemu sekretariatu za 
finance, Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve, Gospodarski zbornici 
SRS, Luški kapitaniji Koper, »Delamarisu« Izola, Zavodu za ribištvo v Ljubljani, 
Biotehnični fakulteti v Ljubljani in Prirodoslovnemu muzeju v Ljubljani. Dne 
14. 3. 1967 je bil osnutek ponovno obravnavan na sestanku v prostorih občinske 
skupščine Koper z zastopniki občan Koper, Izola in Piran, Luške kapitanije 
Koper in »Delamarisa« iz Izole. 

Upoštevajoč 'določila 3. člena temeljnega zakona o morskem ribištvu, da je 
ribolovno morje Jugoslavije enotno ribolovno območje, je bil predlog zakona 
usklajen tudi z zakonom o morskem ribištvu SR Hrvatske, ki ga je sprejela 
Skupščina SR Hrvatske 13. in 14. julija 1966 (Narodne novine SR Hrvatske, 
št. 28-119/66). 

III. 

Uveljavitev tega zakona za republiko ne pomeni povečanja delovnih mest 
ali sicer novih finančnih bremen. Tudi pri občinah ne bo treba odpreti novih 
delovnih mest. Sredstva, ki jih bodo občine na podlagi novega zakona pre- 
jemale (pristojbine za dovoljenja, prispevke iz osebnega dohodka od oprav- 
ljanja gospodarskega ribolova), bodo več kot pa stroški zaradi vodstva ribi- 
škega registra, izdajanja dovoljenj in opravljanja inšpekcijske službe. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
21. septembra 1967 obravnavala predlog zakona o morskem ribištvu, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom po- 
drobneje urejajo vprašanja, ki so v temeljnem zakonu o morskem ribištvu (Ur. 
1. SFRJ, št. 10/65) le načelno rešena in druga vprašanja, ki jih temeljni zakon 
ne ureja, so pa pomebna za ustrezno pravno ureditev morskega ribištva v 
SR Sloveniji. Po mnenju komisije je v predloženem republiškem zakonu pri- 
merno upoštevano načelo temeljnega zakona, da je ribolovno morje Jugoslavije 
enotno ribolovno območje, ter je v tem pogledu zakonski predlog pri vseh po- 
membnejših rešitvah tudi povsem usklajen z režimom morskega ribištva v 
sosedni republiki Hrvatski. 

Pred obravnavo v podrobnostih je predstavnik izvršnega sveta predlagal 
k posameznim določbam zakonskega predloga naslednje amandmaje: 
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K 2. členu: v besedilu prve točke se beseda »in« med besedama »edini« 
ter »glavni« nadomesti z besedo »ali«. 

K 8. členu : V drugi vrsti prvega odstavka se datum »30. aprila« na- 
domestiti z datumom »31. marca«. 

K 15. členu : Datum »1. novembra« se nadomesti z datumom »1. ok- 
tobra«. 

K 27. členu : V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »in« med be- 
sedama »edinim« ter »glavnim« nadomesti z besedo »ali«. 

Po obrazložitvi predlagatelja so spremembe v datumih potrebne zaradi 
skladnosti z režimom ribolova v SR Hrvatski, ostale spremembe pa so redak- 
cijske narave in so potrebne zaradi večje preciznosti zakonskega besedila. 

K navedenim amandmajem, ki so postali sestavni del zakonskega predloga, 
komisija ni imela pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je nato zakonodajno- 
pravna komisija predlagala še naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu: V besedilu druge točke se beseda »dopolnilni« nadomesti z 
besedo »postranski«. 

Sprememba je potrebna zaradi jasnosti in enotnosti v pravni terminolo- 
giji. V tej zvezi se v obstoječi zakonodaji namreč uporablja izraz »postranski 
poklic« in ne »dopolnilni poklic« (npr. v splošnem zakonu o obrtnih delavnicah 
samostojnih obrtnikov — Ur. 1. SFRJ, št. 13/63); in v republiškem zakonu o 
obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov — Ur. 1. SRS, št. 5/64). 

V zvezi s to spremembo se izraz »dopolnilni poklic« nadomesti z izrazom 
»postranski poklic« tudi na vseh drugih mestih v besedilu zakonskega predloga 
(4. člen in 2. točka 25. člena). 

K 25. členu: a) V besedilu prve točke se besedilo »prekrši kakšno 
določbo« nadomesti z besedilom »stori kakšen prekršek«; 

b) V besedilu četrte točke se besedi »prekrši določbo« nadomestita z bese- 
dami »stori prekršek iz«. 

Prekrški v prvi in četrti točki 25. člena zakonskega preloga naj bi po 
besedni konstrukciji prvotne določbe obstajali v prekršitvi posameznih pre-' 
krškov določenih v 24. členu; ker pa tako besedilo smiselno ne Ustreza, ga je 
treba redakcijsko izboljšati. 

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. 

Št.: 323-3/67 
Ljubljana, 22. 9. 1967 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in občasni odbor za 
proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora sta na skupni 
seji dne 25. septembra 1967 obravnavala predlog zakona o morskem ribištvu, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet. 
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V načelni obravnavi sta se odbora s predloženim zakonom strinjala. V 
obravnavi po členih pa sta odbora predložila naslednje amandmaje: 

■K 11. členu: V tretji vrsti se črta besedilo »(kirnje, zobatci, pogri itd.)«. 
Navedba samo nekaterih vrst redkih rib v ničemer ne prispeva k podrob- 

nejši opredelitvi pojma redkih rib. Zato je umestno, da se za ilustracijo na- 
vedene vrste v zakonskem predlogu, kot nepotrebne, črta. 

K 14. členu: V petem odstavku se med besedi »ciplje« in »ne« vstavi 
besedilo »v pribrežnem pasu«. 

S to dopolnitvijo se dopušča uporabo gostejših mrež pri lovu cipljov na 
odprtem morju, kjer se te vrste ribe gibljejo le v odraslem stanju. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predloženimi amandmaji strinjal. 
Glede na 'enotno ribolovno območje Jugoslavije in na uskladitev določil 

zakonskega predloga z režimom morskega ribištva v sosedni republiki Hrvatski 
je bilo načeto vprašanje, ah ne hi kazalo vnesti v zakonski predlog tudi dolo- 
čilo, da je osebam, ki niso stare 16 let, prepovedan ribolov s podvodno puško. 
Sprejeto je bilo stališče, da bi moralo biti to vprašanje urejeno v predpisih 
o nošenju orožja in v članskih pravilih pomorskih športnih društev Jugoslavije, 
ker je uporaba podvodne puške dovoljena samo članom teh organizacij in 
imetnikom dovoljenj za športni ribolov. 

Odbora sta se tudi strinjala s spremembami in dopolnitvami, ki so bile 
sprejete na seji zakonodajno-pravne komisije dne 21. 9. 1967. 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je za svojega poro- 
čevalca določil poslanca Zvoneta Pelikana, občasni odbor za proizvodnjo, pro- 
met in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora pa Egona Pninčiča. 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in občasni odbor za 
proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora predlagata 
republiškemu oziroma gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona s 
predloženimi spremembami in dopolnitvami. 

Št.: 323-3/67 
Ljubljana, dne 28. 9. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
4. oktobra 1967 obravnavala amandmaja k 11. in 14. členu predloga zakona 
o morskem ribištvu, ki sta ju na svoji skupni seji 'dne 25. septembra 1967 
sprejela odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora ter občasni odbor 
za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora. 

Komisija je predlagala redakcijsko dopolnitev amandmaja k 14. členu 
in sicer tako, da se z amandmajem vstavljeno besedilo glasi: »v pribrežnem 
pasu. do ene navtične milje cd obrežja«. Dopolnitev ie potrebna zaradi jasnejše 
opredelitve določbe o pribrežnem pasu na način, ki je uporabljen že v 8. členu 
zakonskega predloga. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlagano dopolnitvijo strinjal in 
je tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Glede amandmaja k 11. členu zakonskega predloga komisija ni imela 
pripomb. 

Št. 323-3/67 
Ljubljana, 4. 10. 1967 
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PREDLOG ZAKONA 
o pogojih za pridelovanje sadilnega materiala 

1. člen 

Delovna organizacija lahko prideluje sadilni material za sadjarsko, vino- 
gradniško, hmeljarsko in gozdno proizvodnjo (v nadaljnem besedilu: sadilni 
material): 

1. če ima zagotovljen reprodukcijski material od odbranih in priznanih 
matičnih rastlin iz 15. člena temeljnega zakona o sadilnem materialu (Uradni 
list SFRJ, št. 40-477/66 v nadaljnjem besedilu: temeljni zakon) oziroma iz 
svoje proizvodnje ali na podlagi pogodbe, sklenjene najmanj za pet let; 

2. če ima vodjo proizvodnje, ki je strokovnjak z visoko ali višjo izobrazbo 
kmetijske oziroma gozdarske stroke z najmanj triletno prakso v drevesni- 
čarski, trsničarski, hmeljarski oziroma gozdnodrevesniearski proizvodnji glede 
na vrsto sadilnega materiala, ki ga delovna organizacija prideluje, ali kmetijski 
oziroma gozdarski tehnik z najmanj petleno prakso v enaki proizvodnji; 

3. če ima zagotovljeno strokovno kontrolo nad pridelovanjem sadilnega 
materiala. 

2. člen 

Matične rastline iz 15. člena temeljnega zakona in semenske sestoje cd- 
birajo in priznavajo strokovne delovne orgnizacije, ki jih določi republiški 
sekretar za gospodarstvo. 

Stroški odbiranja in priznavanja gredo v breme delovnih organizacij, ki 
pridelujejo reprodukcijski material. Zavod SR Slovenije za cene daje delovnim 
organizacijam iz prejšnjega odstavka soglasje k tarifam, ki jih zaračunavajo 
za posamezne storitve. 

Republiški sekretar za gospodarstvo predpiše tudi način odbiranja in 
priznavanja reprodukcijskega materiala iz prvega odstavka tega člena. 

3. člen 

Strokovno kontrolo nad pridelovanjem sadilnega materiala (drugi odstavek 
7. člena temeljnega zakona) opravlja delovna organizacija, ki prideluje sadilni 
material, po svoji strokovni službi ali skupni strokovni službi, ki jo je organi- 
zirala skupaj z drugimi delovnimi organizacijami, ali po znanstvenem ali stro- 
kovnem zavodu, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena. 

Strokovno kontrolo lahko opravlja strokovna služba delovne organizacije, 
znanstveni ali strokovni zavod, če ima strokovnjaka, ki ima visoko ali višjo 
izobrazbo in najmanj pet let strokovne prakse v drevesničarski, trsničarski, 
hmeljarski oziroma gozdno-drevesničarski proizvodnji glede na vrsto sadilnega 
materiala, ki ga delovna organizacija prideluje. 

4. člen 

S pridelovanjem sadilnega materiala se smejo ukvarjati delovne organi- 
zacije, ki so vpisane v register pridelovalcev sadilnega materiala. Register vodi 
republiški sekretariat za gospodarstvo. 
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5. člen 

V register pridelovalcev sadilnega materiala se vpisujejo tile podatki: 
1. zaporedna številka vpisa; 
2. datuta in številka določbe o vpisu v register; 
3. ime in sedež pridelovalca; 
4. imena individualnih pridelovalcev, iki pridelujejo sadilni material v 

kooperaciji z delovno organizacijo; 
5. vrsta sadilnega materiala; 
6. ime in sedež delovne organizacije, ki opravlja strokovno kontrolo nad 

pridelovanjem sadilnega materiala. 

6. člen 

Za vpis v register pridelovalcev sadilnega materiala mora delovna orga- 
nizacija predložiti dokaze, da izpolnjuje predpisane pogoje. 

7. člen 

O vpisu in izbrisu iz registra pridelovalcev sadilnega materiala odloča 
republiški sekretariat za gospodarstvo. 

8. člen 

Organizacija, ki prideluje sadilni material, mora voditi o tem evidenco. 
Iz evidence tmora biti razviden postopek pridelovanja po količini in ka- 

kovosti, in sicer cd uporabe reprodukcijskega materiala do prodaje pridelanega 
sadilnega materiala oziroma njegove uporabe za svoje potrebe. 

9. člen 

Republiški sekretariat za gospodarstvo objavlja v »Uradnem listu SRS« 
seznam delovnih organizacij, ki so registrirane za pridelovanje sadilnega ma- 
teriala, in seznam delovnih organizacij, ki so usposobljene za opravljanje stro- 
kovne kontrole nad pridelovanjem sadilnega materiala. 

10. člen 

Izvrševanje določb temeljnega zakona in tega zakona ter na njuni podlagi 
izdanih predpisov nadzorujejo občinski upravni organi, pristojni za kmetijsko 
oziroma gozdarsko inšpekcijo. 

11. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna 
organizacija ali druga pravna oseba, če ne vodi evidence iz 8. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba de- 
lovne organizacije ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

12. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati: 
1. uredba o komisijah za potrjevanje sadnega in trsnega razmnoževalnega 

materiala (Uradni list LRS, št. 21-109/59); 
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2. pravilnik o ureditvi in poslovanju sadnih drevesnic, trsnic, matičnjakov 
in matičnih nasadov ter o nadzorstvu nad prometom s sadnim in trsnim 
materialom (Uradni list LRS, št. 40-212/59). 

13. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V Sloveniji pridelujejo sadilni material za gozdno proizvodnjo samo de- 
lovne organizacije, sadni material za kmetijstvo pa poleg delovnih organi- 
zacij tudi zasebni pridelovalci. 

Pridelovanje sadilnega materiala za gozdno proizvodnjo je načrtno orga- 
nizirano za celotne potrebe gozdarstva. Leta 1966 je pridelovalo ta sadilni 
material 23 delovnih organizacij. 

Pridelovanje sadilnega materiala za kmetijstvo pa glede števila pride- 
lovalcev in količine pridelanega materiala stalno niha, ker ni bilo dovolj inve- 
sticijskih sredstev za obnovo nasadov. Spričo programirane večje obnove do 
leta 1970 in večje zainteresiranosti kmetijskih proizvajalcev za obnovo nasadov 
je v zadnjem obdobju proizvodnja tega sadilnega materiala narasla tak» v 
družbenem kot v zasebnem sektorju. 

Leta 1966 je bilo v Sloveniji 18 kmetijskih delovnih organizacij in 28 za- 
sebnih pridelovalcev sadilnega materiala za sadjarsko proizvodnjo ter 7 kfcne- 
tijskih ^delovnih organizacij in 21 zasebnih pridelovalcev za vinogradniško 
proizvodnjo (trsnice, matičnjaki in matični vinogradi). Spričo tolikšnega števila 
pridelovalcev sadilnega materiala za sadjarstvo in vinogradništvo povzroča 
skrb vprašanje, kakšna je kvaliteta tega sadilnega materiala. Znano je namreč, 
da celo veliki drevesničarski specializirani družbeni obrati niso imeli vedno 
dovolj selekcioniranih matičnih nasadov za rezanje cepičev in pcdlag, kaj šele 
easebni pridelovalci, ki strokovno1, razen v nekaj primerih, niso usposobljeni za 
pridelovanje niti niso za to iskali potrebne strokovne pomoči. 

I. 

Temeljni zakon o sadilnem materialu (Uradni list SFRJ, št. 40/66) v naši 
državi prvikrat enotno ureja pridelovanje in prcimet sadilnega materiala v 
kmetijstv'u in gozdarstvu. 

Pred tem zakonom je vsaka republika s svojimi predpisi po svoje ure- 
jevala ta vprašanja. Za promet sadilnega materiala med republikami ni bilo 
predpisov, kar je povzročalo velike težave tako v proizvodnji kot v prometu 
s sadilnim materialom. 

Spričo takšnega stanja kakor tudi pomena, ki ga iima sadilni material za 
kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo, je bilo potrebno, da se enotno uredita 
pridelovanje in promet, zlasti, kdo lahko prideluje sadilni material in pod 
kakšnimi pogoji, kakšen sadilni material gre lahko v promet oz. kakšen ma- 
terial uporablja lahko delovna organizacija za svojo proizvodnjo. Kvaliteta 
sadilnega materiala namreč bistveno vpliva na povečanje proizvodnje, hitrejšo 
rednost, doseganje večjega pridelka sadja, grozdja in hmelja oz. na povečanje 
prirastka gozdnega drevja. 
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Zaradi dosedanje nezadostne strokovne kontrole nad pridelovanjem in pro- 
fcnetom s sadilnim materialom se je često v sadjarstvu in vinogradništvu upo- 
rabljal nekvaliteten in sortno nezanesljiv sadilni material. Posledica tega je, 
da novi nasadi marsikje niso izenačeni, da je material genetsko neproučen 
in da zaradi tega nasadi ne dajejo pričakovanega pridelka. 

Temeljni zakon ureja proizvodnjo in promet samo ekonomsko važnejših 
vrst sadilnega materiala, in sicer le za sadjarsko, vinogradniško, hmeljarsko 
in gozdno proizvodnjo1. Pod režiim zakona ne spada sadilni material za pro- 
izvodnjo okrasnega drevja in cvetja. 

Osnovna vprašanja, ki jih ureja temeljni zakon, so: 
V sadjarstvu, vinogradništvu in hmeljarstvu se lahko uporablja le sortni 

sadni material, v gozdarstvu pa le selekcioniran in normalen. 
Sadilni material smejo pridelovati in dajati v promet le delovne orga- 

ganizacije, ki so vpisane v register pridelovalcev sadilnega materiala, zaseb- 
niki pa lahko pridelujejo sadilni material le v kooperaciji z delovno organi- 
zacijo, ne smejo pa ga sami dajati v promet. Največ do 27. aprila 1968 smejo 
zasebniki dajati v promet le tisti sadilni material, katerega proizvodnja se je 
začela do 31. 12. 1966. 

Sicer pa bodo morali zasebni pridelovalci skleniti pogodbe z delovnimi 
organizacijami, če bodo želeli še pridelovati sadilni material. 

Delovna organizacija mora izpolnjevati določene pogoje glede objektov, 
opreme in strokovnega kadra in mora itmeti zagotovljeno strokovno kontrolo 
nad pridelovanjem sadilnega materiala, da se lahko vpiše v register. 

Sadilni material, ki gre v promet ali ga pridelovalec — delovna organi- 
zacija —• uporabi zase, more biti kvaliteten. Kot kvaliteten sadilni material 
se šteje tisti, ki ustreza predpisanim normam o kvaliteti oziroma jugoslo- 
vanskemu standardu. Te norme predpisuje zvezni organ, pristojen za kmetijstvo 
in gozdarstvo, enotno za vse pridelovalce sadilnega materiala v državi. 

Temeljni zakon nadalje določa, da mora biti sadilni material, ki gre v 
promet, pakiran in plombiran ter opremljen z deklaracijo o kvaliteti in o drugih 
predpisanih podatkih. Pridelovalec odgovarja za kvaliteto materiala. 

Urejen je izvoz in uvoz sadilnega materiala. 
Priznavanje novo vzgojenih sort je prepuščeno zveznim organom, odbiranje 

in priznavanje matičnih rastlin in semenskih sestojev pa republiki. 

II 

Predlog republiškega zakona dopolnjuje temeljni zakon z določbami, za 
katere so republike posebej pooblaščene, in z določbami, ki podrobneje urejajo 
register in evidenco o pridelovanju sadilnega materiala. 

Predlog določa, da vodi register pridelovalcev sadilnega materiala s pred- 
pisanimi podatki in da odloča o vpisu in izbrisu republiški sekretariat za 
gospodarstvo. 

Republike so pooblaščene, da predpišejo pogoje glede objektov, opreme 
in strokovnega kadra za pridelovanje sadilnega materiala. 

Predlog pa ne predpisuje pogojev glede objektov in opreme, ker ne bi bilo 
smotrno ctmejevati proizvajalcev glede obsega in kvalitete površin. Tudi ne bi 
bilo primerno predpisati, s kakšno opremo (ročno, vprežno, traktorsko itd.) 
morajo pridelovati sadilni material. Zaradi zagotovitve proizvodnje kvalitetnega 
in zdravega sadilnega materiala, kot je predpisano že s temeljnim zakonom in 
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s predpisi, izdanimi na podlagi temeljnega zakona, :bodo morali proizvajalci 
uporabljati -prav gotovo samo prrmerna zemljišča v ugodnih naravnih pogojih 
in ustrezno opremo. 

Menimo pa, da je potrebno namesto pogojev glede objektov in opreme v 
zakonu določiti kot pogoj za možnost pridelovanja sadilnega materiala to, da 
si pridelovalci vnaprej zagotove kvaliteten reprodukcijski material od odbranih 
in priznanih matičnih rastlin (tj. matičnih dreves, matičnih nasadov, matdč- 
njakov in semenskih sestojev) za pridobivanje cepičev, podlag oz. potaknjencev 
in sefcnena. Ta izhodiščni razmnoževalni material sodi namreč med glavne po- 
goje za pridelovanje kvalitetnega sadilnega materiala. 

Pridelujejo ga lahko pridelovalci sadilnega materiala sami ali pa na pod- 
lagi trajnejšega pogodbenega sodelovanja s pridelovalci tega reprodukcijskega 
materiala. Proizvodnja reprodukcijskega materiala zahteva namreč posebno 
kvaliteto in dolgoročno in kontinuirano delo pri odbiranju matičnih rastlin. 
Zato bi morah proizvajalci sadilnega materiala vezati svojo proizvodnjo na 
kontinuirano oskrbovanje z izhodiščnim materialom. Pri tem nafcnreč ne gre 
za običajno tržno blago, temveč za izredno kvaliteten in specifičen razmnože- 
valni material. 

Naslednji pogoj za proizvodnjo sadilnega materiala je, da mora imeti de- 
lovna organizacija, ki želi pridelovati sadilni material, za tehničnega vodjo 
strokovnjaka z visoko ali višjo izobrazbo kmetijske oz. gozdarske stroke ali 
kmetijskega oz. gozdarskega tehnika; pri ttVn mora imeti prvi vsaj triletno, 
drugi pa najmanj petletno prakso v sadni oz. gozdni drevesničarski, trsničarski 
oz. hmeljarski proizvodnji, pač glede na vrsto sadilnega materiala, ki ga delovna 
organizacija prideluje. 

V predlogu zakona so določeni tudi pogoji za strokovno službo, ki opravlja 
strokovno kontrolo nad pridelovanjem sadilnega materiala. To delo lahko oprav- 
lja strokovna služba delovne organizacije — pridelovalca ali skupna strokovna 
služba, ki jo je pridelovalec organiziral skupaj z drugimi delovnimi organiza- 
cijami, ali znanstveni ah strokovni zavod, če ima strokovnjaka z visoko ali 
višjo izobrazbo, ki ima najmanj 5 let strokovne prakse glede na vrsto proizvod- 
nje sadilnega materiala. 

Zaradi učinkovitejše kontrole je v predlogu predvideno, da mora organi- 
zacija, ki prideluje sadilni material, voditi evidenco o celotnem postopku pri- 
delovanja tega materiala, tj. cd uporabe reprodukcijskega materiala do prodaje 
pridelanega sadilnega materiala oz. njegove uporabe za lastne potrebe, in to 
po količini in kakovosti. Za kršitev te določbe so predvidene tudi sankcije. 
(Druge določbe so sankcionirane že s temeljnim zakonom.) 

Nadalje je v predlogu zakona določeno, da objavlja republiški sekretariat 
za gospodarstvo seznam delovnih organizacij, ki so registrirane za pridelovanje 
sadilnega materiala, in seznam delovnih organizacij, ki so usposobljene za 
opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem tega materiala. Objava teh 
organizacij v »Uradnem listu SRS« je potrebna zaradi tega, da so o tem ob- 
veščeni vsi zainteresirani tako v naši kot v drugih republikah. 

Predlog zakona pooblašča nadalje republiškega sekretarja za gospodarstvo, 
da določi strokovne delovne organizacije, ki bedo v naši republiki odbirale in 
priznavale matične rastline in semenske sestoje kot reprodukcijski material za 
proizvodnjo sadilnega materiala, in da predpiše način odbiranja in priznavanja 
tega materiala po enotni metodi. Zaradi monopolističnega položaja organizacij, 
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ki so usposobljene za odbiranje in priznavanje matičnih rastlin, predvideva 
predlog, da daje zavod SRS za cene soglasje k tarifam za te storitve. 

Končno je s predlogom določeno, da opravljajo nadzor nad izvajanjem te- 
meljnega in tega zakona ter predpisov, izdanih na njuni podlagi, občinski organi 
kmetijske oziroma gozdarske inšpekcije. 

III 

Osnutek zakona je bil poslan v pripombe vsem občinskim skupščinam, Go- 
spodarski zbornici SRS, Biotehniški fakulteti v Ljubljana, Inštitutu za hmeljar- 
stvo v Žalcu, Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo, Sadjarskemu in vinar- 
skemu zavodu Maribor, kmetijskim zavodom v Ljubljani, Mariboru in Novi 
Gorici, Kmetijskemu poslovnemu združenju v Ljubljani, Poslovnemu združenju 
za hmeljarstvo, živinorejo in sadjarstvo »Styria« v Celj'u, vsem delovnim 
organizacijam, ki pridelujejo sadilni material za kmetijsko oziroma gozdno pro- 
izvodnjo, in nekaterim drugim večjim kmetijskim organizacijam. 

Prejete pripombe vsebinskega značaja so bile v glavnem upoštevane, ni pa 
bilo mogoče sprejeti tistih pripomb, ki nasprotujejo obveznim določbam te- 
meljnega zakona. 

Od pripomb vsebinskega in strokovnega značaja niso bile upoštevane: 
Agraria Koper predlaga, da bi se formirale posebne strokovne komisije za 

posamezne sadne in vinorodne okoliše za odbiranje in priznavanje matičnih 
rastlin. 

Temeljni zakon določa v 15. členu, da odbirajo in priznavajo matične ra- 
stline organi oz. organizacije, ki jih določa republiški predpis. Ce bi se torej 
formirale posebne komisije, ne bi mogle biti to strokovne komisije, temveč bi 
morale itoeti značaj upravnega organa. To pa ne bi bilo v skladu s sistemom, 
ki ga uvajajo temeljni zakoni o semenu, o varstvu rastlin pred boleznimi in 
škodljivci, o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu 
živine, prav tako pa tudi temeljni zakon o sadilnem materialu, ki določa za 
različne načine kontrol vedno delovne organizacije oz. njihove strokovne 
službe. 

Skupščina občine Ljubljana-Bežigrad meni, da naj bi bila predpisana enaka 
strokovna izobrazba za pridelovanje sadilnega materiala in za opravljanje 
strokovne kontrole nad pridelovanjem. 

Pripombe nismo upoštevali, ker ne zahteva kontrola le tehničnega pozna- 
vanja pridelovalnega procesa, tefmveč je potrebno širše strokovno znanje, da 
se lahko ugotavljajo poreklo, genetske lastnosti, sortna čistost itd. 

IV 

Sprejetje zakona ne bo zahtevalo novih finančnih sredstev, ker bo vodil 
register pridelovalcev sadilnega materiala republiški sekretariat za gospodarstvo 
z obstoječimi delavci. 

Opravljanje strokovne kontrole ter odbiranje in priznavanje izhodiščnega 
materiala pa bo obremenjevalo delovne organizacije same. 

Objavljanje seznamov pridelovalcev in delovnih organizacij, ki so usposob- 
ljene . za strokovno. kontrolo, bo šlo sicer v breme proračuna republiškega 
sekretariata za gospodarstvo, vendar bo to sorazmerno majhen izdatek. 

24 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
4. oktobra 1967 obravnavala predlog zakona o pogojih za pridelovanje sadil- 
nega materiala, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da temeljni zakon o sadilnem 
materialu (Ur. 1. SFRJ, št. 40/66) ne ustreza funkciji tekneljnega zakona, ker 
ne postavlja le temeljnih načel oziroma sistemskih osnov na tem področju, 
temveč ureja skoraj vso zakonsko materijo tega področja tako izčrpno in 
neposredno, da preostaja republiškemu zakonu le ureditev nekaterih manj, 
pomembnih podrobnosti. Zvezni zakon naj bi v tem primeru s svojiimi normami 
predvsem zagotovil kvaliteto sadilnega materiala in njeno kontrolo ter ne bi 
smel urejati podrobnih vprašanj pridelovanja sadilnega materiala kakor tudi 
ne predpisovati organizacijske rešitve. To naj bi uredile republike v skladu 
s svojimi pogoji in potrebami. 

Glede na tako bistveno okrnjene možnosti ima predloženi republiški zakon 
le značaj dopolnilnega predpisa k zveznemu teimeljnemu zakonu ter se v tem 
smislu omejuje predvsem na podrobnejše reguliranje pogojev, ki jih mora 
izpolnjevati delovna organizacija za pridelovanje sadilnega materiala, organi- 
zacije strokovne kontrole, vodenje registra in evidence. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala, 
da se v drugi vrsti tretjega odstavka 2. člena med besedi »materiala« in »iz« 
vstavijo besede »od matičnih rastlin«. Dopolnitev je potrebna zaradi večje 
jasnosti določbe in je redakcijskega značaja. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlagano dopolnitvijo strinjal in je 
tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predloženo dopolnitvijo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 320-12/67 
Ljubljana, 4. 10. 1967 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in občasni odbor za 
proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora — poročilo 
z dne 28. 9. 1967, št. 320-12/67. 

PREDLOG ZAKONA 

o poravnalnih svetih 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Poravnalni sveti so samostojni in neodvisni družbeni organi za posredovanje 
v izvensodnem poravnavanju sporov med občani, občani in organizacijami ali 
sporov med organizacijami. 
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2. člen 

Poravnalni sveti lahko obravnavajo vse spore o pravicah in obveznostih, 
s katerimi lahko stranke razpolagajo, ne glede na vrsto, vrednost in pomemb- 
nost spora. 

3. člen 

Sodelovanje pri delu poravnalnih svetov je prostovoljno. 

4. člen 

Posredovanje poravnalnega sveta ne vpliva na tek zastaralnih in preklu- 
zivnih rokov. 

5. člen 

Poravnave, sklenjene pred poravnalnimi sveti, niso izvršilni naslov. ' \ 

II. Organizacija 

6. člen 

Poravnalni sveti se lahko ustanavljajo za območje ene ali več krajevnih 
skupnosti oziroma se več poravnalnih svetov lahko ustanovi v eni krajevni 
skupnosti, ter v delovnih in drugih organizacijah. 

7. člen 

Poravnalni svet ima predsednika ter dva člana ter njihove namestnike. 
Predsednik in člani poravnalnega sveta ter njihovi namestniki se volijo za dve 
leti na zborih volivcev oziroma zborih delovnih skupnosti organizacij ter so 
lahko ponovno izvoljeni. 

8. člen 

Pogoje za delo poravnalnih svetov zagotavljajo zainteresirane krajevne 
skupnosti in organizacije. 

Poravnalni svet lahko obvešča ustrezne organe o problematiki, ki jo opaža 
pri svojem delu, in o obsegu svojega dela. 

9. člen 

Funkcija članov poravnalnega sveta je častna in brezplačna. 

III. Postopek pred poravnalnim svetom 

10. člen . E 

Postopek pred poravnalnim svetom se začne samo na predlog prizadete 
stranke. ■,;0 

11. člen 

Postopek pred poravnalnim svetom je neposreden, hiter in brezplačen. ' i 
24« 
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12. člen 

Obravnavanje pred poravnalnim svetom je javno, če stranke zoper to ne 
•ugovarjajo. 

13. člen 

Poravnalni svet napravi zapis o sklenjeni poravnavi. 

IV. Končni določbi 

14. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo na območju SR Slovenije 
veljati tiste določbe splošnega zakona o stanovanjskih skupnostih (Uradni list 
FLRJ, št. 16-278/59), ki se nanašajo na delo in organizacijo poravnalnih svetov. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezni sekretariat za pravosodje je že pred časom (1964 in tudi 1965) zbiral 
pripombe k tezam in osnutkom za splošni zakon o poravnalnih svetih in je bil 
ob koncu leta 1965 že predložen osnutek zakona v obravnavo organom zveznega 
izvršnega sveta, ki je predlog tega zakona v letu 1966 poslal v obravnavanje 
zvezni skupščini. Bilten ZIS z dne 24. 2. 1967 poroča, da bo zvezni sekretariat 
za pravosodje v teku tega leta posredoval zvezni skupščini eventualne spre- 
membe in dopolnitve predloga splošnega zakona o poravnalnih svetih, če bo 
zvezna skupščina take spremembe in dopolnitve zahtevala. Iz povedanega je 
razvidno, da v letu 1967 splošnega zakona o poravnalnih svetih najbrž še ne 
moremo pričakovati. 

V SR Sloveniji so dozoreli pogoji za sprejetje zakona o poravnalnih svetih, 
ker je pomanjkanje zakonske ureditve ovira za uspešnejše delo poravnalnih 
svetov, zlasti še, ker so bila že v letu 1964 sprejeta v organizacijsko-političnem 
zboru Skupščine SRS stališča o problematiki poravnalnih svetov (28. 4. 1964) 
in se je takrat glede koncepta in smernic za zakon razvila razprava v dovolj 
širokem obsegu. 

Na podlagi razprave o tezah za republiški zakon o poravnalnih svetih v 
nekaterih odborih Skupščine SRS (2. 12. 1966) in v odboru za splošna in upravna 
vprašanja izvršnega sveta Skupščine SRS (19. 12. 1966) je republiški sekreta- 
riat za pravosodje in občo upravo izdelal osnutek republiškega zakona o po- 
ravnalnih svetih. Pri tem je upošteval nekatere pripombe in stališča začasne 
komisije za reformo pravosodnega sistema in sekretariata z zakonodajo. 

Tako pri sestavi tez kot pri tem predlogu je setavljalec upošteval poleg 
omenjenih stališč Skupščine SRS tudi načela in sistematiko, ki jih vsebuje do 
sedaj znani zadnji osnutek splošnega zakona o poravnalnih svetih. 

Zvezna ustava določa v 2. odstavku 133. člena: »Na podlagi zakona se 
lahko ustanavljajo poravnalni sveti in druge ustanove za obravnavanje sporov 
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med občinami in organizacijami.« Ta ustavna določba toreij dopušča ureditev 
tega področja z republiškim zakonom. 

Na območju SR Slovenije delujejo poravnalni sveti v sedanji obliki že cd 
leta .1959. Po podatkih za leto 1966 deluje v SR Sloveniji v okviru krajevnih 
skupnosti 612 poravnalnih svetov (v letu 1965 — 625), ki so v tem letu prejeli 
na novo okoli 7000 zadev v obravnavanje (v letu 1965 pa 7874), od katerih s<> 
dosegli poravnavo v dveh tretjinah primerov. Število poravnalnih svetov se 
v zadnjih letih ni bistveno spremenilo, kaže pa rahlo tendenco upadanja. Število 
obravnavanih zadev je iz leta v leto manjše. Vzrok za tako stanje je po ugo- 
tovitvah v tem, da niti občine niti krajevne skupnosti, posebej pa še SZDL, ne 
kažejo pravega zanimanja za delo poravnalnih svetov. Da je stanje nezadovo«- 
ljivo, je vzrok tudi v tem, da pcdročje poravnalnih svetov ni z zakonom urejeno. 

Praksa, ki se je utrdila, je že formirala določeno, fiziognomijo poravnalnih 
svetov, ki jo mora republiški zakon obdržati. Zato naj bo besedilo zakona činj 
krajše in jasno ter naj se ne spušča v take podrobnosti, ki bi lahko zataieglil^ 
osnovno usmeritev na voljo strank in družbeno funkcijo poravnalnih svetov. 

Poravnalni sveti imajo pomembno družbeno in vzgojno funkcijo utrjevanja 
in poglabljanja sožitja med občani. Niso del sodnega sistema in nimajo obeležja 
oblasti, zato ne morejo odločati, ampak so le družbeni organ, pred katerim in 
s pomočjo katerega zainteresirane stranke lahko' rešujejo svoje spore in sklepaj© 
poravnave. Stranke pred poravnalnim svetom so lahko tako fizične kot pravne 
osebe, zato '.morejo pred poravnalnim svetom urejati spore občani med seboj, 
občani in organizacije ter organizacije med seboj. Na večinsko stališče, ki se je 
izoblikovalo ob obravnavanju tez v skupščinskih odborih (2. 12. 1966) je bila 
sprejeta dopolnitev prvotno predlaganega besedila 1. člena, tako da morejo po*- 
ravnalni sveti obravnavati in poravnavati tudi spore med občani in organiza- 
cijami. 

Področje delovanja poravnalnih svetov naj bi bilo omejeno le na tiste 
zahtevke, s katerimi stranke po pozitivnih predpisih lahko razpolagajo1, sicer pa 
bi poravnalni sveti sodelovali pri poravnavanju strank glede vseh zahtevkov 
ne glede na vrsto in višino (vrednost) spornega predmeta (3. člen zakona..o 
pravnem postopku). Posebej je treba opozoriti, da obstajajo, različna stališča 
glede zastopanja strank v postopku pred poravnalnimi sveti. Predlog ne ureja 
zastopanja strank pred poravnalnimi sveti in prepušča to volji strank in praksi. 
Tako stališče se zdi predlagatelju najsprejemljivejše in se je tudi večina zanj 
opredelila. 

Ni mogoče predpisati obvezne predhodne obravnave pred poravnalnim 
svetctm (pred sprožitvijo postopka pri sodišču) niti predpisovati sankcij za od- 
klanjanje intervencije poravnalnega sveta. Glede na funkcijo in način dela 
poravnalnih svetov mi mogoče omejevati teka zastaralnih in prekluzivnih 
rokov, ki jih glede uveljavljanja zahtevkov v postopku pred sodišči in drugimi 
organi določajo veljavni predpisi. Vsebina sklenjene poravnave sicer velja, ne 
more pa biti izvršilni naslov, ima lahko le značaj izvensodne poravnave, ki pa 
je seveda iztožljiva. 

Širše kot zvezni osnutek predvideva ta predlog možnost ustanavljanja po- 
ravnalnih svetov ne samo v okviru krajevnih skupnosti in delovnih organizacij, 
ampak tudi v okviru drugih organizacij. Materialne pogoje za delo poravnalnih 
svetov nalaga predlog ustanovitelju. Sestava poravnalnega sveta je predvidena 
v skladu z dosedanjo prakso., in sicer tako glede števila članov kot tudi glede 
mandatne dobe. Funkcija člana poravnalnega sveta je častna in brezplačna. 
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"S tem ni rečeno, da članom poravnalnih svetov ni dovoljeno povrniti dejanskih 
stroškov. 

• : Predlagatelj stoji na stališč'u, da v tem zakonu ne bi bilo primerno podrob- 
neje predpisati postopka pred poravnalniin svetom, čeprav bi bilo priporočljivo, 
•da poravnalni svet glede načina svojega dela sprejme interni predpis, t. j. po- 
■slovnik. Samo po sebi je umevno, da je možno postopek pred poravnalnim 
-svetom, izvesti le v navzočnosti obeh strank, začeti pa na predlog — ustni ali 
pismen — ene ali obeh zainteresiranih strank. 

Glede zapisa poravnave, sklenjene pred poravnalnim svetom, obstojita dve 
'stališči, in sicer prvo o obveznem in drugo o neobveznem zapisu poravnave. 
Ižvršni svet sprejema rešitev, ki predvideva obvezen zapis poravnave. Zapisana 
poravnava naj vnese v poslovanje poravnalnih svetov jasnost in naj obenem 
prepreči nepotrebno zasliševanje prič o vsebini sklenjene poravnave v more- 
bitnem postopku pred sodiščem. Republiški sekretariat za pravosodje in oboo 
upravo pa meni, naj se poravnava zapiše samo na zahtevo prizadetih strank, 
pri tem pa načina zapisa ni treba predpisati. Takšno rešitev predvideva tudi 
zadnji znani osnutek splošnega zakona o poravnalnih svetih, ki ga je izdelal zvez- 
ni sekretariat za pravosodje v oktobru 1965. Za neobvezen zapis poravnave se je 
.opredelila tudi začasna strokovna komisija za reformo pravosodnega sistema. 
Obvezni zapis poravnave bi zahteval določeno obličnost, zlasti pa preciznost 
•formulacije, kar bi postopek pred poravnalnim svetom zelo verjetno obremenilo 
.posredno še z drugimi oblačnostmi. 

Spričo delikatnosti posameznih sporov je potrebno prepustiti strankam 
."možnost, da zahtevajo izključitev javnosti pri obravnavanju pred poravnalnim 
svetem, sicer pa je delo poravnalnih svetov načeloma javno. 

5. člen zakona o prenehanju veljavnosti splošnega zakona o stanovanjskih 
skupnostih (Uradni list SFRJ, št. 3.1/64) določa, da dokler ne bo izdan zakon, 
'ki bo urejal organizacijo in delo poravnalnih svetov, bodo zanje veljale določbe 
splošnega zakona o stanovanjskih skupnostih (Uradni list FLRJ, št. 16/59), ki 
se nanje nanašajo. Zato je treba v tem zakonu izrecno predpisati, da na ob- 
močju SR Slovenije z njegovo uveljavitvijo prenehajo veljati določbe navede- 
nega zakona. 

Republiški zakon o poravnalnih svetih ne pomeni za občine oziroma kra- 
jevne skupnosti novih obveznosti glede na dosedanji način zagotavljanja ma- 
iterialnih pogojev za delo poravnalnih svetov. 

_! AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA 
r i'' 
/i':: I. amandkaa 

^ V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Poravnalni svet lahko posreduje samo v navzočnosti obeh prizadetih 

strank ali njihovih zakonitih zastopnikov.« 

II. amandma 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
t- »-Poravnalni svet posreduje, če to zahteva tudi samo ena od prizadetih 
'Strank, lahko pa posreduje tudi na svojo pobudo, če misli, da bi bilo to v 
posameznem primeru koristno.-« 
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III. amandma 

V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V postopku pred poravnalnim svetom se ne plačujejo takse.« 

OBRAZLOŽITEV AMANDMAJEV 

Poravnalni sveti so posebni družbeni organi za izvensodno poravnavanje 
sporov med občani, občani in organizacijami in organizacijami med seboj. V 
svojem dosedanjem obstoju so opravili obsežno in koristno delo. V SR Sloveniji 
delujejo od leta 1959. Na območju SR Slovenije je bilo v 1965. letu 625 porav- 
nalnih svetov, ki so obravnavali 7874 zadev, v letu 1966 pa 612 poravnalnih 
svetov, ki so obravnavali okoli 7000 zadev. Poravnalni sveti so med strankami 
dosegli poravnavo v dveh tretjinah obravnavanih sporov. 

Tako zvezna ustava v drugem odstavku 133. člena kot tudi republiška 
listava v petem odstavku 199. člena določata, da se na podlagi zakona lahko 
ustanavljajo poravnalni sveti in druge ustanove za obravnavanje sporov med 
občani ali organizacijami. Pomanjkanje zakonske ureditve na tem področju je 
bilo tudi ena izmed ovir za 'uspešnejše delo poravnalnih svetov, zato so bila 
v SR Sloveniji v zadnjih nekaj letih intenzivna prizadevanja za sprejetje za- 
kona o poravnalnih svetih. 

Dne 28. 4. 1964 so bila sprejeta v organizacijsko-političnem zboru Skup- 
ščine SR Slovenije stališča o bodoči zakonodajni ureditvi poravnalnih svetov, 
ki so bila osnova za izdelavo tez za republiški zakon o poravnalnih svetih in 
tudi podlaga za stališča do predlogov za splošni zakon o poravnalnih svetih v 
zveznem merilu. 

Na podlagi razprave o tezah za republiški zakon o poravnalnih svetih v 
nekaterih odborih Skupščine SRS (2. 12. 1966) in v odboru za splošna in upravna 
vprašanja izvršnega sveta (19. 12. 1966) je republiški sekretariat za pravosodje 
in občo upravo izdelal osriutek republiškega zakona o poravnalnih svetih. Po 
obravnavi zakonskega predloga je organizacijsko-politični zbor dne 28. 3. 1967 
zakon o poravnalnih svetih sprejel. Med tem je bilo javno sporočeno, da bo 
zvezna skupščina v prejšnem sestavu na zadnjih sejah pristojnih zborov med 
drugim obravnavala tudi predlog splošnega zakona o poravnalnih svetih, ki 
je bil v maju 1967 sprejet in nato v 23. številki »Uradnega lista SFRJ« objavljen. 
Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je glede na nastalo situacijo odločil 
z dnevnega reda obravnavanje predloga republiškega zakona o poravnalnih 
stevih in pri tem naročil predlagatelju, da po potrebi uskladi predlog repu- 
bliškega zakona o poravnalnih svetih s splošnim zakonom o poravnalnih svetih. 

Ker splošni zakon o poravnalnih svetih prinaša nekatere rešitve, s katerimi 
prvotni predlog republiškega zakona o poravnalnih svetih ni v skladu, se s 
tetni .amandmaji predlagajo nekatere spremembe in dopolnitve prvotnega za- 
konskega predloga. 

Dopolnitev 3. člena z novim odstavkom je potrebna le zaradi jasnosti. 
Navzočnost odvetnikov pri delu poravnalnih svetov s tako ureditvijo ni izklju- 
čena, vendar odvetniki kot pooblaščenci pred poravnalnim svetom ne bi mogli 
nastopati v odsotnosti svojih klientov, ker sme poravnalni svet posredovati le 
v navzočnosti obeh prizadetih strank ali njihovih zakonitih zastopnikov (I. 
amandma.) 
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Sprememba 10. člena je sistemskega značaja, ker 'dopušča v skladu s sploš- 
nim zakonom delovanje — posredovanje —• poravnalnih svetov na svojo po- 
budo. Prvotni predlog republiškega zakona o poravnalnih svetih je dopuščal 
posredovanje poravnalnih svetov le na iniciativo prizadete stranke (II. 
airnandma). 

Dopolnitev 11. člena s klavzulo, da se v postopku pred poravnalnim svetom 
ne plačajo takse, je v skladu s splošnim zakonom, potrebna pa je le zaradi 
jasnosti zakonskega besedila (III. amandma.) 

Opozoriti je treba na vsebinsko razliko med 1. členom splošnega zakona 
o poravnalnih svetih in 1. členom predloga republiškega zakona o poravnalnih 
svetih, ki se nanaša na stranke. Splošni zakon ureja le poravnalne svete, ki 
obravnavajo spore med občani (fizične osebe), medtem ko predlog republiškega 
zakona določa, da so poravnalni sveti samostojni in neodvisni družbeni organi 
za posredovanje v izvensodnem, poravnavanju sporov med občani, med občani 
in organizacijami ter med organizacijami. Predlagana ureditev v predlogu 
republiškega zakona temelji na prej omenjenih ustavnih pooblastilih in ni v 
nasprotju s splošnim zakonom o poravnalnih svetih, ker z zakonom ureja, ka- 
kor predpisujeta obe ustavi, področje, ki ga splošni zakon ne ureja. 

Druge razlike med splošnim zakonom o poravnalnih svetih in predlogom 
republiškega zakona o poravnalnih svetih so stilistično-redakcijske narave, 
tako da s splošnim zakoncim o poravnalnih svetih določena vsebina in sistem 
poravnalnih svetov s predlogom rep'ubliškega zakona nista kršena. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. 3. 1967 obravnavala predlog zakona o poravnalnih svetih, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil njen izvršni svet. 

Komisija je zakonski predlog obravnavala vključno z amandmaji, ki so 
bih sprejeti na seji začasnega odbora za proučitev pravosodnega sistema orga- 
nizacijsko-političnega zbora dne 17. marca 1967. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da zakonsko ureditev poravnalnih 
svetov določa že zvezna ustava, ki v drugem odstavku 133. člena omenja, da 
se na podlagi zakona lahko ustanavljajo poravnalni sveti in druge ustanove za 
obravnavanje sporov med občani ali organizacijami. Zakon o poravnalnih svetih 
se predvideva tudi v zakonu o prenehanju veljavnosti splošnega zakona o> sta- 
novanjskih skupnostih (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64), ki v 5. členu določa, da bodo za 
poravnalne svete, dokler ne bo izdan zakon, ki bo urejal njihovo organizacijo 
in delo, veljale določbe splošnega zakona o stanovanjskih skupnostih, ki se 
nanje nanašajo'. Zakon o stanovanjskih skupnostih (Ur. 1. SFRJ, št. 16/59) je 
namreč vseboval nekaj najosnovnejših določb o poravnalnih svetih (54. do 58. 
člen), katerih delo je bilo tedaj usmerjeno predvsefcn v poravnavanje stanovanj- 
skih sporov. 

Po navedenih ustavnih in zakonskih določbah ter v zvezi z ustavnimi do- 
ločbami o zakonodajni pristojnosti federacije je neposredno zakonsko urejanje 
področja poravnalnih svetov v pristojnosti republike. Potreba, da se izda ustre- 
zen republiški zakon, ki naj bi uredil vprašanja organizacije in dela porav- 
nalnih svetov v SR Sloveniji, je bila ugotovljena že v stališčih o problematiki 
poravnalnih svetov, katere je sprejel v aprilu 1964 organizacijsko-politični zbor 
Skupščine SR Slovenije. 
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Po navedenih ugotovitvah komisija k predlogu zakona ni imela načelnih 
pripomb. 

V podrobni obravnavi posameznih določb zakonskega predloga je komisija 
predlagala naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu : V 'drugi vrsti se črta beseda »lahko«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. Beseda »lahko« je v tej zvezi odveč, 

ker je tudi brez nje dovolj jasno, da gre le za pravice in obveznosti, s katerimi 
stranke razpolagajo. 

K 5. členu : Besedilo se spremeni tako-, da se glasi: 
»Poravnava, sklenjena pred poravnalnim svetom, ni izvršilni naslov.« 
Sprememba je redakcijskega značaja. Glede na vprašanje, ki se v tej do- 

ločbi ureja, bolj ustreza besedilo, ki obravnava poravnavo kot pravni institut, 
torej v ednini. 

V zvezi s stališčem, ki ga v zvezi s to določbo navaja v svojem poročilu 
z dne 17. marca 1967 začasni odbor za proučitev pravosodnega sistema organi- 
zacij sko-političnega zbora, je bila komisija mnenja, da v tem primeru ne gre 
za urejanje vprašanja, ki bi sodilo v zvezno zakonodajno pristojnost. Ne gre 
namreč za pozitivno urejanje vprašanja iz področja izvršilnega postopka, tem- 
več za negativno opredlitev, s katero se obravnava izključuje iz izvršilnega 
postopka, s to negativno določbo pa se republiški zakon izogiba poseganju v 
zvezno zakonodajno' materijo. 

K 6. členu : Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Poravnalne svete lahko ustanavljajo krajevne skupnosti in delovne ter 

druge organizacije. Več krajevnih skupnosti lahko ustanovi skupen poravnalni 
svet; v eni krajevni skupnosti se lahko ustanovi več poravnalnih svetov.« 

Po mnenju kcimisije je treba besedilo člena preurediti tako, da po svoji 
vsebini resnično predstavlja določbo o ustanavljanju poravnalnih svetov, pri 
čemer mora postati jasno predvsem vprašanje, kdo lahko ustanavlja poravnalne 
svete. Prvotno besedilo pa se je v tej zvezi omejevalo na opisovanje območij, 
za katera se lahko ustanavljajo poravnalni sveti. 

K 8. členu: Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Pogoje za delo poravnalnega sveta zagotavlja ustanovitelj.« 
Sprememba je potrebna zaradi jasnosti določbe in je tudi v zvezi s spre- 

membo 6. člena, ki precizira vprašanje ustanoviteljstva. Tako naj pogoje za 
delo poravnalnega sveta zagotavlja tisti, ki ga ustanovi, ne pa na splošno 
»krajevne skupnosti in organizacije«. 

K amandmaju začasnega odbora za proučitev pravosodnega sistetma organi- 
zacij sko-političnega zbora v zvezi z določbo* drugega odstavka 8. člena, glede 
katerega si je predstavnik izvršnega sveta na seji odbora pridržal izjavo in tako 
še ni postala sestavni del zakonskega predloga, komisija ni imela pripomb. 

K 12. členu : Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Obravnavanje pred poravnalnim svetom je javno, razen če katera od strank 

temu ne ugovarja.« 
Sprememba je potrebna zaradi jasnosti. Prvotno besedilo bi bilo sicer mo- 

goče razlagati tudi tako, da bi bila za izključitev javnosti obravnave potrebna 
soglasna zahteva vseh strank. 

Predstavnik izvršnega sveta se je z vsemi predlaganimi spremembami 
strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

St.: 732-3/67 
Ljubljana, 24. 3. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
21. septembra 1967 obravnavala amandmaje izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k predlogu zakona o poravnalnih svetih. 

Komisija je ugotovila, da so bili amandmaji predloženi zato, da se prvotni 
predlog zakona o poravnalnih svetih z dne 11. marca 1967 uskladi z nekaterimi 
določbami kasnejšega zveznega splošnega zakona o poravnalnih svetih (Ur. 1. 
SFRJ, št. 23/67). V tej zvezi komisija k amandmajem ni imela načelnih pripctnb. 

V podrobni obravnavi besedila predloženih amandmajev je komisija pred- 
lagala spremembo v besedilu novega drugega odstavka 3. člena (I. amand- 
ma), v katerem naj se beseda »njihovih« nadomesti z besedo »njunih«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. Določba namreč govori o dveh priza- 
detih strankah in je zato tudi v nadaljnjem besedilu, ki se nanaša na stranki, 
treba uporabiti dvojino in ne množine. 

Komisija je nadalje predlagala, da se besedilo 5. člena zakonskega pred- 
loga z dne 11. marca 1967 spremeni tako, da se glasi: »Sporazum pred porav- 
nalnim svetom ima pomen izvensodne poravnave.« 

Komisija je bila mnenja, da novo besedilo precizneje in ustrezneje ozna- 
čuje pomen sporazuma pred poravnalnim svetom ter je tudi povsem skladno 
besedilu 7. člena splošnega zakona o poravnalnih svetih. Medtem ko je zakonski 
predlog v 5. členu označil pomen poravnave le z negativne strani, namreč, da 
poravnava ni izvršilni naslov, pa nova formulacija označuje pcfrnen poravnave 
celoviteje in s pozitivne strani, namreč, da ima pomen izvensodne poravnave. 
Nova formulacija učinka sporazuma sicer smiselno ne spreminja, vendar je po 
mnenju komisije, poleg vsega navedenega, tudi bolj razumljiva in spodbudna 
za občane, ki se obračajo na poravnalne svete. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganima spremembama strinjal 
in sta tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

St.: 732-3/67 
Ljubljana, 22. 9. 1967 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 29. marca 1967 obravnaval predlog zakona o poravnalnih svetih, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Na tej seji je odbor obravnaval zakonski predlog skupno z amandmaji, ki 
so bih sprejeti na seji začasnega odbora za proučitev pravosodnega sistema 
organizacijsko-političnega zbora dne 17. marca 1967, z amandmaji, ki jih je 
predlagala na seji dne 24. marca 1967 zakonodajno-pravna komisija in z amand- 
majem, ki ga je sprejel organizacijsko-politični zbor na. seji dne 28. marca 1967. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je pomanjkanje zakonske ure- 
ditve zaviralo uspešno delo poravnalnih svetov in je zato tovrstni republiški 
zakon smotrn. V predlogu zakona predvidene rešitve so dovolj okvirne za 



Priloge 379 

urejanje vseh problemov, ki nastopajo v delovanju poravnalnih svetov kot po- 
sebnih družbenih organov za izvensodno poravnavanje sporov. Na tej podlagi 
se je odbor s predlogom zakona v načelu strinjal. 

V obravnavi posameznih členov predloga zakona odbor ni imel spreminje- 
valnih in dopolnilnih predlogov. Strinjal se je z amandmaji, ki sta jih dala 
k predlogu začasni odbor za proučitev pravosodnega sistema organizacijsko- 
političnega zbora in organizacijsko-politični zbor in sicer: 

K 2. členu: V zadnji vrstici se za besedo »vrsto« črta vejica in vstavi 
veznik »in«, črtata pa se besedici »in pomembnost«. 

Odbor je bil (mnenja, da je pomembnost spora zelo težko oceniti ne glede 
na to, da je z vrsto in vrednostjo spora v določeni meri vsebovala tudi po- 
membnost. 

K 3. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: »So- 
delovanje pri obravnavanju sporov pred poravnalnim svetom je prostovoljno.« 

Sprememba besedila ie bila potrebna zaradi jasnosti, ker bi se po prvotnem 
besedilu moglo sklepati, da velja prostovoljnost sodelovanja tudi za poravnalne 
svete same, dejansko pa je smisel tega člena v tem, da se zagotovi prosto- 
voljnost strank in drugih udeležencev, ki se pojavljajo pri delu poravnalnega 
sveta. 

K 7. členu: V prvi in zadnji vrsti se črta besedica »ter« in se jo nado- 
mesti z veznikom »in«. 

Sprememba je redakcijskega pomena. 
K 8. členu: Besedilo drugega odstavka tega člena se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Poravnalni svet obvešča občane in organizacije o problematiki, ki jo 

opaža pri svojem delu, in o obsegu svojega dela.« 
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, da se jasneje opredeli komu lahko 

poravnalni svet poroča o svojem delu. »Ustrezni organi« pa tega ne zagotavljajo. 
Spremenjeno besedilo tudi ustreza praksi, ker poravnalni sveti v mnogih pri- 
merih že poročajo zborom volivcev. 

K 10. členu: V prvi vrsti se črta beseda »samo«. 
Sprememba je redakcijskega pomena. 
K 11. členu: V prvi vrsti se za besedo »neposreden« vstavi beseda 

»usten,«. 
Po mnenju odbora je usten postopek ena od bistvenih sestavin postopka 

pred poravnalnim svetom, poleg neposrednosti, hitrosti in brezplačnosti. 
Odbor se je strinjal tudi z amandmaji, ki jih je k predlogu zakona dala 

zakon od a jn o-p r a vna komisija in sicer k 2., 5., 6., 8. in 12. členu. 
Po omenjeni seji odbora je bilo javno sporočeno, da bo zvezna skupščina 

še pred potekom mandata med drugim obravnavala tudi predlog splošnega za- 
kona o poravnalnih svetih, ki je bil nato v maju 1967 tudi sprejet. V novo 
nastalem položaja, je odbor za organizaeijsko-politična vprašanja, na seji dne 
26. maja ponovno obravnaval predlog zakona o poravnalnih svetih in na pod- 
lagi ugotovitev, da osnovni zakon kljub sprejetju v zvezni skupščini v zveznem 
uradnem listu še ni objavljen, sklenil, da predloži republiškemu zboru, da se 
predlog zakona odloži iz dnevnega reda, predlagatelju pa naroči, da po potrebi 
uskladi predlog republiškega zakona o poravnalnih svetih s splošnim zakonom 
o poravnalnih svetih. 

V juliju 1967 je izvršni svet Skupščine SR Slovenije poslal v obravnavo 
amandmaje k predlogu republiškega zakona o poravnalnih svetih, ki jih je 
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odbor obravnaval na seji dne 19. septembra 1967. Na tej seji je odbor ugotovil, 
da se s predlaganimi amandmaji usklajujejo določbe osnovnega zakona in 
predloga republiškega zakona o poravnalnih svetih in je na tej podlagi pred- 
lagane amandmaje tudi sprejel. 

Hkrati je odbor s posebno pozornostjo proučil dejstvo, da ureja splošni 
zakon le vprašanja poravnave sporov med občani, medtem ko predlog repu- 
bliškega zakona določa, da so poravnalni sveti samostojni in neodvisni druž- 
beni organi za izvensodno poravnavanje sporov med občani, med občani in 
organizacijami ter med organizacijami. Takšna ureditev izhaja iz že uveljav- 
ljene prakse dela poravnalnih svetov v Sloveniji ter je po sodbi odbora v skladu 
z ustavnimi pooblastili republike glede urejevanja vprašanj, ki so urejena s 
splošnimi zakoni. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejime predlog zakona skupno z 
amandmaji, ki jih je odbor obravnaval in se z njimi strinjal na seji dne 
29. marca in na seji 19. septembra 1967. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Vladimira 
Zupančiča. 

St.: 732-3/67 
Ljubljana, 22. 9. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-politič- 
nega zbora — poročilo z dne 30. oktobra 1967, št. 732-3/67. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

1. člen 

Tretji odstavek 62. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 7-43/65) 
se črta. 

2. člen 

63. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Učitelji na osnovni šoli morajo opraviti strokovni izpit in se, strokovno 

izpopolnjevati v skladu z določbami tega zakona.« 

3. člen 

Za 63. členom se doda devet novih členov, ki se glasijo: 

»63.a člen 

Učitelji pridobijo pravico opravljati strokovni izpit po dveh letih vzgoj- 
nega dela, morajo pa ga opraviti najpozneje v petih letih opravljanja tega dela. 

Učitelj, ki v petih letih ne opravi strokovnega izpita, ne sme več oprav- 
ljati vzgojnega izobraževalnega dela na osnovnih šolah. 
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63.b člen 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo s pravilnikom podrobneje določi 
vsebino in način opravljanja strokovnega izpita in obveznega strokovnega izpo- 
polnjevanja učiteljev. 

63.c člen 

Delovna mesta učiteljev, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo poln 
ali najmanj polovičen delovni čas na osnovni šoli, se zasedajo po razpisu v 
skladu z določbami tega zakona. S statutom osnovne šole se lahko določi, da 
se zasedajo po razpisu tudi delovna mesta učiteljev, ki opravljajo vzgojno izo- 
braževalno delo manj kot polovičen delovni čas., 

Razpisi po prejšnjem odstavku so redni, naknadni in izredni. 
'Osnovne šole so dolžne razpisati tista delovna mesta za posamezne učne 

predmete, za katere je ob upoštevanju učne obveznosti, določene s tem zakonom, 
nezasedenih najmanj 20 ur tedensko. 

Redni razpis se objavi vsako leto v času od 1. do 15. aprila, naknadni 
razpis pa v času od 1. do 15. julija. 

Osnovne šole pošljejo vsako leto republišketmu sekretariatu za prosveto 
in kulturo v objavo redni razpis najpozneje do 20. marca, naknadni razpis 
pa najpozneje do 20. junija. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
skrbi, da se redni in naknadni razpis enotno objavita za vso SR Slovenijo. 

63.Č člen 

Rok za prijavo na razpis je 15 dni po objavi razpisa. 
Osnovne šole morajo odločiti o izbiri kandidata in obvestiti kandidata 

o izidu razpisa najpozneje v 20 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. 
Učitelj mora najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila o izidu raz- 

pisa obvestiti osnovno šolo, kjer dela, da je sprejel razpisano delovno mesto. 
Učitelju, ki je sprejet na drugo delovno mesto na podlagi rednega razpisa, 

poteče razrešitveni rok z 31. avgustom tekočega leta. 
Učitelju lahko preneha delovno razmerje po njegovi volji brez razrešitve- 

nega roka, če osnovna šola v dogovorjenem roku ne izpolni z razpisom dolo- 
čenih pogojev. 

63.d člen 

Razrešitveni rok (čas, ko mora učitelj ob prenehanju delovnega razmerja 
ostati na delovnetm mestu) za Učitelja je šest mesecev, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Razrešitveni rok po prejšnjem odstavku in po četrtem odstavku 63.Č člena 
tega zakona ne velja, če se delovna skupnost in učitelj drugače sporazumeta. 

63.e člen 

Delovna obveznost učiteljev v osnovnih šolah je 42 ur tedensko. V ta 
delovni čas se šteje poučevanje, priprava na vzgojno izobraževalno delo in 
drugo delo, ki je v zvezi z vzgojno izobraževalno dejavnostjo osnovne šole. 
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63.f člen 

Učna obveznost učiteljev za razredni po;uk je toliko učnih ur, kolikor jih 
določa predmetnik, vendar ne več kakor 24 učnih ur na teden. Učna obveznost 
učiteljev za predmetni pouk je tedensko praviloma 22 ur. 

Ce organizacija vzgojnega izobraževalnega dela tako zahteva, lahko svet 
osnovne šole v okviru delovne skupnosti poveča ali zmanjša posameznim uči- 
teljem za predmetni pouk učno obveznost za največ dve uri tedensko. 

Učno obveznost določi ravnatelju in pomočniku ravnatelja v osnovni šoli. 
svet šole. Pri tem je treba upoštevati zlasti obseg in posebnosti v organizaciji 
vzgojnega izobraževalnega dela. 

Učna ura v osnovni šoli traja 45 Iminut. 

63.g člen 

Cas za priprave in drugo delo v okviru delovne obveznosti, ki je pove- 
zano z vzgojnim izobraževalnim delom, je razlika med delovno obveznostjo 
in učno obveznostjo. 

V drugo delo v okviru delovne obveznosti, ki je povezano z vzgojnim izo- 
braževalnim delom, se šteje zlasti: popravljanje nalog, razredništvo, skrb za 
knjižnico1, kabinete, delavnice in telovadnice, dežurstvo, šolske konference, 
izpiti za redne učence, mentorstvo pri izvajanju prostovoljnih dejavnosti, delo 
s skupnostjo učencev, roditeljski sestanki, individualni stiki s starši in z dru- 
gimi osebami v zvezi z vzgojnim izobraževalnim delom, obvezno strokovno 
izpopolnjevanje, vodstvo šolskih kuhinj ter drugo delo v zvezi z vzgojno izo- 
braževalno dejavnostjo osnovne šole. 

63.h člen 

Učitelji so lahko med letniimi šolskimi počitnicami poklicani na tečaje in 
seminarje za strokovno izpopolnitev ali na druge dolžnosti v zvezi s pripravami 
za začetek šolskega leta, prav tako pa tudi na učne in vzgojne aktivnosti, ki 
jih organizira osnovna šola med šolskimi počitnicami. 

Učitelju, ki iz razlogov po prejšnjem odstavku ali zaradi bolezni ali 
zaradi drugih opravičljivih razlogov ne more izkoristiti letnega dopusta med 
šolskitmi počitnicami v trajanju, kot mu pripada po 65. členu temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 43-516/66 in št. 52-617/66), je 
treba omogočiti, da izkoristi letni dopust oziroma preostali del letnega dopusta 
izven šolskih počitnic v istem koledarskem letu.-« 

4. člen 

Drugi odstavek 88. člena se črta. 

5. člen 

Za 88. členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo: 

»88.a člen 

Učitelji (predmetni učitelji in profesorji), ki so bili po službeni dolžnosti do 
konca leta 1959 dodeljeni na delovna mesta učnega predmeta, za katerega 
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nimajo izobrazbo ustrezne stroke, lahko ostanejo na teh delovnih mestih, če ta 
učni predmet ob uveljavitvi tega zakona še poučujejo in če izpolnjujejo po- 
goje glede stopnje izobrazbe. 

88.b člen 

Učitelji, ki nimajo izobrazbe ustrezne stroke oziroma stopnje, ki se zahteva 
za delovna mesta, na. katerih opravljajo vzgojno izobraževalno delo ob uvelja- 
vitvi tega zakona, si morajo najpozneje v petih letih od uveljavitve tega zakona 
pridobiti zahtevano izobrazbo. Ce si učitelji v teim roku ne pridobijo predpisane 
izobrazbe, ne smejo več opravljati dela na teh delovnih mestih. 

88.c člen 

Učitelji, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona več kakor pet let delovne 
dobe in še niso opravili strokovnega izpita v prosvetni stroki, morajo naj- 
pozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona opraviti strokovni izpit. Če 
učitelji v tem roku ne opravijo strokovnega izpita, ne smejo več opravljati 
vzgojnega izobraževalnega dela.« 

6. člen 

Za 89. členom se dodasta dva nova člena, ki se glasita: 

»89.a člen 

Določbe 63. do 63.h člena ter 88.b in 88.e člena tega zakona se primemo 
uporabljajo tudi za vzgojitelje v vzgojnih varstvenih zavodih; obveznost vzgo- 
jiteljev v teh zavodih je 30 ur vzgojnega dela na teden, za letne dopuste vgo- 
jiteljev v tistih vzgojnih varstvenih zavodih, ki poslujejo celo leto, pa ne 
veljajo določbe 63.h člena tega zakona. 

89.b člen 

Republiški sekretar za prosveto in kulturo mora izdati izvršilne predpise 
na podlagi tega zakona najpozneje do pričetka šolskega leta 1968/69.« 

7. člen 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da 
določi in izda prečiščeno besedilo zakona o osnovni šoli. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V februarju 1965 je Skupščina SR Slovenije zaradi uskladitve z ustavo 
sprejela prečiščeno besedilo zakona o osnovni soli (Uradni list SRS, št. 7-43/65). 
V aprilu 1965 je Zvezna skupščina sprejela temeljni zakon o delovnih razmerjih 
(Uradni list SFRJ, št. 17-352/65). Ta zakon je bil v juliju 1966 noveliran z 
zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o delovnih razmer^ 
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jih (Uradni list SFRJ, št. 28-336/6), v oktobru 1966 pa je zakonodajno-pravna 
komisija Zvezne skupščine določila prečiščeno besedilo temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 43-5,16/66). 

Temeljni zakon o delovnih razmerjih pooblašča republike, da s svojim 
zakonom podrobneje oziroma drugače uredijjo določena vprašanja glede delov- 
nih razmerij prosvetnih delavcev. Taka pooblastila so zlasti v tretjem odstavku 
20. člena glede posebnih pogojev, ki so primerni zahtevam delovnega mesta; 
v tretjem odstavku 22. člena glede delovnih mest, ki se zasedajo po razpisu; 
v desetem odstavku 23. člena glede izvedbe razpisa; v 39. členu glede časa za 
pripravo, ki se šteje v delovni čas; v 66. členu glede dopusta prosvetnih delavcev 
in v 114. členu glede prepovedi opravljanja dela na določenem delovnem mestu. 

Tako kakor so predvidene glede na navedena pooblastila ustrezne določbe 
o delovnih razmerjih učiteljev srednjih šol v predlogu zakona o srednjem 
šolstvu, je treba dopolniti tudi zakon o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 7-43/65). 
Zato so v tem predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli na podlagi navedenih pooblastil temeljnega zakona o delovnih raztoierjih 
predvidene ustrezne »določbe o delovnih razmerjih učiteljev osnovnih šol. 

Ker za vzgojne varstvene zavode še nimamo posebnega zakona, je potrebno 
urediti delovna razmerja vzgojiteljev teh zavodov analogno kakor za učitelje 
srednjih in osnovnih šol. Zaradi tega je v prehodnih določbah po predlogu 
predvideno, da se določbe tega zakona uporabljajo tudi za vzgojitelje vzgojnih 
varstvenih zavodov s tem, da je obveznost vzgojiteljev v teh zavodih 30 ur 
vzgojnega dela na teden in da za letne dopuste vzgojiteljev v tistih vzgojnih 
varstvenih zavodih, ki poslujejo celo leto, ne veljajo določbe 63.h člena zakona 
o osnovni šoli, ker se tem vzgojiteljem določajo dopusti po prvem in četrtem 
odstavku 65. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na skupni seji z z a k o - 
nodaj no-pravno komisijo dne 30.6. 1967 obravnaval dodatne amand- 
maje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, ki 
jih je sprejel prosvetno-kultumi zbor na seji dne 27. 6. 1967. 

Amandmaji so naslednji: 

K novemu 63. c členu: 
V tretjem odstavku se v drugi vrsti za besedo »predmete« vstavi besedilo 

»ali skupine učnih predmetov«. 

K novemu 63. f členu: 
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Učna obveznost učiteljev za razredni in predmetni pouk je tedensko 

22 ur«. 
V drugem odstavku se v tretji vrsti črtajo besede »za predmetni pouk«. 

K novemu 88.a členu: 
V prvekn odstavku se v peti vrsti za besedo »izobrazbo« pika nadomesti z 

vejico in doda besedilo »pri čemer morajo v prvih treh letih opraviti vsaj 
polovico študijskih obveznosti.«. 
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V -drugem odstavku se v četrti vrsti za besedo »mestih« namesto prvotnega 
doda novo besedilo: 

»če imajo več kot 20 let delovne dobe. Predmetni učitelji in profesorji z 
nižjo delovno dobo si morajo v petih letih pridobiti ustrezno strokovno 
izobrazbo.« 

V 'uvodni razpravi so vsi člani odbora izjavili, da ne poznajo dovolj 
podrobno smotrov in posledic navedenih amandmajev, ker ni predložena ustrez- 
na dokumentacija. Brez te ne bi mogli sprekninjati svojih prvotnih sklepov k 
predlogu zakona. Ocenili so, da amandmaji globlje spreminjajo v praksi že 
uveljavljene materialne in kadrovske odnose na področju osnovnega šolstva, 
oziroma jih urejajo bistveno drugače kot predlog zakona. Zato je potrebno, da 
se odboru predložijo predvsem ustrezni podatki o izobrazbeni strukturi učite- 
ljev osnovnih šol ter argumentira potreba za znižanje učne obveznosti učiteljev. 

Glede na to je odbor sklenil odložiti obravnavo amandmajev, dokler ne 
bo predložena ustrezna dokumentacija. 

Predstavnik predlagatelja zakonskega predloga se je s tem sklepoma odbora 
strinjal. 

Št.: 61-11/67 
Ljubljana, 3. 7. 1967 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na sejah dne 30. 6. in 
22. 9. 1967 obravnaval dodatne amandmaje k predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, ki jih je sprejel prosvetno-kulturni zbor 
na seji dne 27. 6. 1967. 

Prosvetno-kulturni zbor je k zakonskemu predlogu sprejel tele amandmaje: 

K novemu 63. c členu: 
V tretjem odstavku se v drugi vrsti za besedo »predmete« vstavi besedilo 

»ali skupine učnih predmetov«. 

K novemu 63. f členu: 
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Učna obveznost učiteljev za razredni in predmetni pouk je tedensko 22 ur.« 
V drugem odstavku se v tretji vrsti črtajo besede »za predmetni pouk«. 

K novemu 88. a členu: 
V prvem odstavku se v prvi vrsti za besedo »izobrazbo« pika nadomesti z 

vejico in doda besedilo »pri čemer morajo v prvih treh letih opraviti vsaj 
polovico študijskih obveznosti.«. 

V drugem odstavku se v 'četrti vrsti' za besedo »imestih« namesto prvotnega 
doda novo besedilo: 

»če imajo več kot 20 let delovne dobe. Predmetni učitelji in profesorji z 
nižjo delovno dobo si morajo v petih letih pridobiti ustrezno strokovno izo- 
brazbo.«. 

Odbor je k obravnavi amandmajev povabil predstavnike republiške izo- 
braževalne skupnosti, republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, zavoda 
za šolstvo SR Slovenije in republiškega sveta zveze sindikatov ter se je sezna- 
nil z njihovimi stališči. V razpravi je sodeloval tudi Boris Feldin, poslanec 
prosvetno-kulturnega zbora. 

25 
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Odbor je navedene amandmaje podrobno proučil ter ni imel pripomb k 
amandmajema, ki se nanašata na novi 63. c člen in na drugi odstavek novega 
88. a člena, ni pa se strinjal z amandmaji, ki jih je zbor sprejel k novemu 
63. f členu in k prvemu odstavku novega 88. a člena zakonskega predloga. 

Odbor je pri obravnavi amandmajev prosvetno-kulturnega zbora k 
63. f členu upošteval v celoti zasnovo pouka v osnovni šoli, ki je postavljena v 
28. členu zakona o osnovni šoli ter 42-urno- tedensko -delovno obveznost učiteljev. 
28. člen zakona o osnovni šoli določa, da se zaradi prilogoditve vzgoje in izo- 
braževanja stopnji razvoja učencev, pouk izvaja tako, da daje šola učencem 
v prvih štirih razredih na osno-vi elementarnega znanja splošen in celovit 
pogled na naravo in družbo in jih vključuje v življenje njihove sredine; v višjih 
razredih pa jim šola daje osnovno znanje o prirodnih in -družbenih zakonitostih 
na posameznih področjih, spremlja razvoj nagnjenj učencev in utrjuje ter po- 
glablja njihovo znanje in sposobnosti za nadaljnje šolanje ozirđma poklic. Glede 
na to zakon določa, da je pouk v šoli organiziran tako, da poučuje v prvih 
štirih razredih praviloma vse predmete en učitelj {razredni pouk), v višjih 
razredih pa poučujejo posamezne predmete oziroma skupine predmetov učitelji, 
usposobljeni za predmetni pouk. 

Iz navedenega zakonskega določila sledi, da mora biti razredni pouk na 
vsaki šoli organiziran tako, da uči en učitelj en oddelek. Kolikor je na šoli 
razrednih oddelkov, toliko je tudi razrednih učiteljev. Učitelj prevzame ves 
pouk oddelka in zategadelj ni možno razrednim učiteljem zmanjšati ali zvečati 
učno obveznost. Obor je ugotovil, da je zakon že doslej določal učno- obveznost 
razrednih učiteljev. Sedaj jo 63. f člen predloga zakona satno precizira tako-, da 
znaša učna obveznost razrednih učiteljev toliko ur, kolikor jih določa pred- 
metnik. 

Predmetnik, ki ga je sprejel pedagoški svet, določa, da znaša skupno število 
lačnih ur na teden v prvem in v drugem razredu 22 ur, v tretjem 24 ur in v 
četrtem razredu 26 učnih ur. Glede na to odbor meni, da ta amandma, ki ima 
sicer namen urejati delo-vna razmerja učiteljev, globoko posega v zasnovo 
razrednega pouka in ima lahko za posledico uvajanje predmetnega pouka v 
tretjem in četrtem razredu in celo v prvih dveh razredih. Upoštevajoč stopnjo 
duševnega in telesnega razvoja otrok med sedmim in desetim letom, je zakon 
glede uvajanja predmetnega pouka zelo previden. Da bi otrokom olajšali prehod 
iz razrednega na predmetni pouk, zahteva, da celo v petem razredu samo neka- 
tere predmete oziroma skupine predmetov poučujejo posebni učitelji. 

Zahteva 28. člena je utemeljena s pedagoškega in psihološkega vidika. 
Otrok v razvojni stopnji cd sedmega do desetega leta celostno dojema obdaja- 
jočo stvarnostjo in se zato učna snov posameznih predmetov povezuje. To delo 
pa najlaže opravlja en razredni učitelj, ki je za to delo ustrezno usposobljen. 
En učitelj tudi najlaže spremlja razvojno- pogojene duševne in telesne zmog- 
ljivosti ter individualne posebnosti učencev. Po- 11. letu starosti pa j-e otr-ok že 
sposoben diferencirati pojave v družbi in prirodi ter jo spričo tega dopustno, 
da ima v petem razredu p-oleg razrednega učitelja še posebej predmetne učitelje 
za določene predmete. 

28. člen zakona o osnovni šoli na splošno opredeljuje posebnosti v vsebini 
vzgojnih in izobraževalnih nalogah posameznih razredov ter način njihovega 
izvajanja v prvih štirih in višjih razredih s tem ciljdm, da se zagotovi najbolj 
smotrno in učinkovito- uresničevanje vzgojnih in izobraževalnih smotrov osn-o-vne 
šole kot celote. S tem pa je obenem nakazana tudi različnost v vsebini in metc-di 
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dela učiteljev v posameznih razredih. Podlaga za določitev učne obveznosti ucP 
teljev razrednega pouka sta torej zlasti obseg in težavnost učne snovi v posa^ 
me-znih razredih, ki so jo zmožni sprejemati otroci na tej stopnji duševne ini 
telesne razvitosti. i M 

Predloga' za enako učno obveznost vseh učiteljev pa nikakor ni mogoče ute- 
meljevati z enotnostjo osnovne šole. Enotnost osnovne šole, kot je bila zasno- 
vana z reformo osnovnega šolstva, ptimeni predvsem to, da je šolanje obvezno, 
za vse otroke v starosti cd 7. do 15. leta. Na vseh osnovnih šolah se poučuje' 
po istem učnem načrtu in predmetniku, da bi imeli po- končanem osemletnem 
šolanju vsi otroci glede na svoja nagnjenja in sposobnosti enake možnosti zaE 
nadaljnje šolanje. Tako zasnovana enotnost pa seveda zahteva, da imajo vse 
osnovne šole vsaj približno enake materialne in kadrovske pogoje, kar pa danes 
še ni povsod uresničeno. Temu vprašanju so družbeno-po-litične skupnosti v 
preteklem obdobju posvečale premajhno skrb. Zato je v prihodnjem obdobju 
na področju osnovnega šo<lstva glavna naloga vseh družbeno-po-litičnih in izo- 
braževalnih skupnosti čimbolj uskladiti materialne in kadrovske pogoje osnov- 
nih šol na vsem območju Slovenije. To je v interesu otrok in obenem v interesu 
prosvetnih delavcev, ker bo s tem zanje ustvarjena podlaga za pravičnejše 
nagrajevanje po delu. Problem enotnosti osnovne šole torej ni v enaki učni' 
obveznosti vseh učiteljev. i 

Iz določil zakonskega predloga pa je potrebno izvzeti posamezne primere,: 
ko razredni učitelji zaradi starosti, bolehnosti ali drugih objektivnih vzrokovi 
ne bi mogli več dovolj kvalitetno' učiti določenih specifičnih predmetov. Takšne 
izjeme nadomeščanja, ki so izključno v korist otrok, so bile že doslej in so pd 
mnenju odbora možne tudi v prihodnje. - 

Odbor je obravnaval amandma tudi v luči delovnih interesov učiteljev. V 
razpravi je bilo ugotovljeno, da je bilo doslej več prizadevanj kako postaviti 
enotna merila nagrajevanja in uveljaviti načelo dohodka tudi v šolstvu. Ker 
je možno učno obveznost kot kvantitativni pokazatelj najlaže ovrednotiti, je ta? 
postala prevladujoče merilo nagrajevanja. Iz tega so nadalje izhajala tudi 
prizadevanja, naj bo enaka učna obveznost vseh učiteljev izhodišče nagraj.eva-j 
nja. Pri tem pa je bila nehote premajhna pozornost posvečena vrednotenju 
kakovosti tega in drugega dela, ki se šteje v delovno obveznost. S tem je bila 
lahko posameznim učitelj etn z vsemi potrebnimi lastnostmi in dejavnostmi, 
ki so bistvenega pomena za osebnost dobrega vzgojitelja in pedagoga, v nagra- 
jevanju napravljena krivica. Zlasti zato, ker je učna obveznost učiteljev le del. 
njihove delovne obveznosti, odbor meni, da enaka učna obveznost ne rešuje- 
upravičenih zahtev prosvetnih delavcev za pravično nagrajevanje po delu vi 
okviru delovnega kolektiva. 

Treba je upoštevati tudi spremenjene odnose v financiranju šolstva in !o, da- 
je vsa organizacija vzgo-jno-izobraževalnega dela v pristojnosti delovnega kolek- 
tiva šol oziroma njenih samoupravnih organov. V okviru 42-urne delovne ob- 
veznosti je možno na samoupravni osnovi posameznim učiteljem pravično in 
smotrno odrediti delo in jih ustrezno nagraditi. Pri tem gre zlasti za opravljanje 
v 63. g členu naštetih nalog, ki niso neposredno vezane na razred. Odbor ta en i, 
da gre za zadeve, ki jih je možno učinkoviteje reševati v okviru obstoječega 
samoupravnega mehanizma v šolah. • 

Odbor je amandma k prvemu odstavku novega 88. a člena vsestransko 
proučil in je ugotovil, da je odraz teženj, da bi čimprej izboljšali neustrezno 
izobrazbeno strukturo predmetnih učiteljev in s tem izboljšali kakovost pouka.' 

25* 
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Od vseh 4307 učiteljev, ki poučujejo samo predmetno, ima neustrezno stopnjo 
oziroma stroko izobrazbe 1842 učiteljev. Takšno stanje je po mnenju od- 
bora predvsem posledica objektivne kadrovske situacije ob uvajanju osem- 
letke s predmetnim poukom, ko je bila večina učiteljev usposobljena poučevati 
le razredni pouk in so zato morali ti poučevati tudi predmetni pouk, manj pa 
posledica nezainteresiranosti učiteljev, da bi si pridobili višjo izobrazbo. Odbor 
je ocenil, da amandma preveč enostransko in togo poostruje rok za pridobitev 
ustrezne izobrazbe. Izraža tudi določeno nezaupanje do več kot tretjine učiteljev, 
ki poučujejo predmetno in lahko daje vtis, da so za stanje v šolstvu odgovorni 
le oni. 

Upoštevati je treba tudi praktične vidike takšnega amandmaja. Zlasti sta- 
rejši učitelji, ki sicer imajo namen pridobiti si ustrezno izobrazbo, zaradi 
različnih družinskih in drugih upravičenh razlogov ne bodo mogli polagati izpi- 
tov v dveh enakomerno razporejenih rokih. To so lahko dobri učitelji z dolgo- 
letnimi izkušnjami, pa bi morali v primeru, da ne opravijo predpisano število 
izpitov, že po triletnem roku zapustiti šolo. Zanje praktično ne bi več veljal 
petletni zakonski rok. 

Saimoupravni organi šol so brez dvoma zainteresirani, da bodo neustrezno 
izobraženi učitelji v petletnem zakonskem roku čimprej diplomirali in jih 
bodo na razne načine spodbujali k študiju. Odbor tudi opozarja, da je pred 
nedavnim sprejeti zakon o srednjem šolstvu določil enak petletni rok za prido- 
bitev ustrezne izobrazbe, kot je predlagan v tem zakonskem predlogu. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme amandmaja prosvetno- 
kulturnega zbora k novemu 63. c členu in k drugetmu odstavku novega 88. a čle- 
na, zavrne pa amandmaje k novemu 63. f členu in k prvemu odstavku novega 
88. a člena. 

Zavrnitev navedenih amandmajev predlaga tudi izvršni svet. 
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil Draga Seligerja, 

predsednika odbora. 

St.: 61-11/67 
Ljubljana, 26. 9. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji dne 25. oktobra 1967 ponovno obravnaval tista določila pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, ki jih je 
prosvetno-kulturni zbor na 37. seji dne 27. junija 1967 sprejel v drugačnem 
besedilu kot republiški zbor na seji dne 8. junija 1967. 

Prosvetno-kulturni zbor je sprejel k predloženemu zakonu naslednje dopol- 
nitve in spremembe: 

K novemu 63. c členu: V tretjem odstavku se v 'drugi vrsti za besedo 
»predmete« vstavi besedilo »ali skupine učnih predmetov«. 

K novemu 63. f členu: Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
►»Učna obveznost učiteljev za razredni in predmetni pouk je tedensko 22 ur.« 

V drugem odstavku se v tretji vrsti črtajo besede »za predmetni pouk«. 
K novemu 88. a členu: V prvem odstavku se v peti vrsti za besedo 

»izobrazbo« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer morajo v 
prvih treh letih opraviti vsaj polovico študijskih obveznosti.«. 

V drugem odstavku se v četrti vrsti za besedo »imestih« namesto prvotnega 
doda nova besedilo: »če imajo več kot 20 let delovne dobe. Predmetni učitelji 
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in profesorji z nižjo delovno dobo si moraj o v petih letih pridobiti ustrezno 
strokovno izobrazbo.« 

Ker besedilo, v katerem je bil izglasovan zakonski predlog v prosvetno- 
kulturnem zboru, ni enako besedilu, v katerem je bil izglasovan v republiškem 
zboru, je republiški zbor, v skladu s svojim začasnim poslovnikom, dne 9. okto- 
bra 1967 ponovno obravnaval tiste določbe predloga zakona, ki so bile sprejete 
v različnem besedilu. 

Poslanci republiškega zbora so sprejeli amandmaje k 63. c in v drugem 
odstavku 88. a člena, z večino glasov pa so zavrnili amandmaja k 63. f členu 
in k prvem odstavku 88. a člena. 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je do spornih določb 63. f člena in prvega odstavka 88. a člena sicer 
že zavzel svoje stališče na seji dne 27. junija 1967 in o tem tudi poročal zboru 
istega dne na 37. seji. V skladu s 77. členom začasnega poslovnika prosvetno- 
kulturnega zbora pa je 25. oktobra 1967 ponovno obravnaval amandmaje k 
prvemu odstavku 63. f člena in k prvemu odstavku novega 88. a člena. Na seji 
so bili navzoči tudi člani odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora Miloš Poljanšek, član izvršnega sveta 
dr. Vladimir Bračič in poslanec prosvetno-kulturnega zbora Boris Feldin. 

V obširni razpravi so člani odbora opozorili na različni izhodišči zborov 
pri obravnavi učne obveznosti učiteljev in glede pridobitve ustrezne kvalifi- 
kacije učiteljev za predmetni pouk. Republiški zbor podobno kot njegov odbor 
za prosveto in kulturo menita, da je noitma uzakonjena učne obveznosti učite- 
ljev v bistvu norma družbene zaščite pouka, prosvetno-kul turni zbor pa je 
učno obveznost obravnaval z vidika vrednotenja učiteljevega dela. 

V razpravi je bilo poudarjeno, 'da niso dokončno proučeni in dovolj argu- 
mentirani niti razlogi za sprejem amandmajev niti razlogi za njihovo zavrnitev, 
saj niti prva niti druga rešitev nista popolnoma sprejemljivi. Odbor je bil 
mnenja, da je delo pedagoških delavcev tako zahtevno in odgovorno, da ga ni 
mogoče ovrednotiti le na osnovi kvantitativne učne ure; vendar bodo, dokler 
ne bomo imeli točnih meril za obseg in kakovost učiteljevega dela, vedno 
prisotne razprave o delovni in učni obveznosti učiteljev; trenutno se kot 
merilo pojavlja samo učna obveznost. Zakon je pri tem nedosleden in nepre- 
pričljiv. Predlagano je bilo, naj bi predvsem republiška izobraževalna skupnost 
v okviru osnov meril izdelala elemente za oceno in nagrajevanje učiteljevega 
dela. Izraženo je bilo tudi mišljenje, naj bi zakon o osnovni šoli določal le 
delovno obveznost učiteljev, vse ostalo pa naj se prepusti izobraževalnim skup- 
nostim. 

Člani odbora so poudarjali, da se je obeh-vprašanj, ki ju urejujeta sporna 
člena zakonskega predloga, treba lotiti temeljito, na osnovi skrbnih proučevanj 
in natančnih analiz, ker bo le tako mogoče doseči kar najbolj ustrezne rešitve. 
V zvezi s tem je bilo predloženo, naj bi obravnavo spornih členov odložili na 
kasnejši čas. Učno obveznost učiteljev za razredni pouk in rok za pridobitev 
ustrezne kvalifikacije učiteljev za predmetni pouk naj bi reševali v osnovah 
meril republiške izobraževalne skupnosti in v okviru čim prejšnje obširne 
razprave o celotni problematiki, ki se pojavlja pri uresničevanju zakona o 
osnovni šoli. Pri določanju učne obveznosti učiteljev za razredni pouk naj bi 
v prvi vrsti upoštevali število učnih ur, kot jih določa veljavni predmetnik 
za osnovne šole. 
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Člani odbora so ugotovili, da sam potek obravnave kot sprejemanje zakona 
kažeta, da je na področju osnovnega šolstva vrsta problemov, od nagrajevanja 
učiteljevega dela do obremenjenosti učencev, kar vse zahteva resnih proučitev 
in odgovornejših rešitev v prihodnje. 

Člani odbora niso zavzeli enotnega stališča do predlogov, danih na seji. 
Po obširni razpravi so člani odbora sklenili predlagati prosvetno-kultur- 

nemu zboru, naj odstopi od svojih amandmajev k novemu 63. f členu in k 
prvemu odstavku novega 88. a člena in izglasujejo zakon v istem besedilu, kot 
ga je sprejel republiški zbor, ker zakon, če ga presojamo v celoti, dovolj 
sprejemljivo ureja vrsto vprašanj v osnovnem šolstvu. Člani odbora so bili 
mnenja, da ne bi kazalo zaradi spornih vprašanj odlagati sprejema zakona. Od- 
bor je ponovil svoja znana stališča glede omenjenih amandmajev, kot jih je 
obrazložil v poročilu, na 37. seji prosvetno-kulturnega zbora. Odbor hkrati 
predlaga, naj se v okviru razprave o celotni problematiki osnovnega šolstva 
temeljito obravnava in dokončno reši učna obveznost učiteljev za razredni 
pouk in strokovna in pedagoška usposobljenost učiteljev za predmetni pouk, 
ker so ta vprašanja izrednega pomena za dejavnost osnovne šole v prihodnje. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil pred- 
sednika odbora Jožeta Smoleta. 

Št.: 61-11/67 
Ljubljana, 14. 11. 1967 

Na svoji seji dne 4. oktobra 1967 je zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije v zvezi s poročilom odbora za prosveto in kulturo republiškega 
zbora z dne 26. septembra 1967 obravnavala amandmaje, ki jih je k novemu 
63. c, 63. f in 88. a členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o osnovni šoli sprejel prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 27. junija 1967. 

V zvezi z amandmajem k novemu 63. c členu in drugemu odstavku 88. a 
člena, glede katerih odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora soglaša 
s prosvetno-kulturnim zborom, komisija nima pripomb. 

Ureditev vprašanja učne obveznosti učiteljev in vprašanja pridobitve 
ustrezne izobrazbe, kot se predlaga z amandmajema k 63. f členu in k prvemu 
odstavku 88. a člena, je na podlagi politične odločitve pravno, sicer mogoča, 
vendar se komisija v celoti strinja z vsebinskimi razlogi, s katerimi odbor 
za prosveto in kulturo republiškega zbora utemeljeno zavrača navedena amand- 
maja. Komisija ob tem še posebej opozarja, da amandma k 63. f členu posega 
tudi v zasnovo razrednega pouka in ni v skladu z intencijami določbe 28. člena 
obstoječega zakona o osnovni šoli ter s predmetnikom za osnovne šole, ki ga 
je sprejel pedagoški svet; poleg tega pa bi povzročil dodatne težave tudi v 
financiranju šol. Glede amandmaja k prvemu odstavku 88. a člena tudi komi- 
sija imeni, da ta premočno in izjemno zaostruje pogoje za pridobitev manjkajoče 
Izobrazbe zlasti v primerjavi z ustrezno določbo nedavno sprejetega zakona o 
srednjem šolstvu. Za tako razlikovanje v škodo učiteljev na osnovni šoli komi- 
sija ne najde utemeljenih razlogov. 

Št.: 61-11/67 
Ljubljana, 4. 10. 1967 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov 

1. člen 

V zakonu o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7-59/67) se 
138. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Krajevni samoprispevek se lahko vpelje za zgraditev komunalnih, izo- 
braževalnih, kulturnih, zdravstvenih, socialnih ali drugih objektov ali za druge 
namene, ki imajo neposreden pomen za občane, če se večina vseh vpisanih 
volivcev z območja, za katero naj se samoprispevek vpelje, izjavi zanj na 
zborih volivcev ali na referendumu. 

Krajevni samoprispevek za območje krajevne skupnosti vpelje najvišji 
organ krajevne skupnosti s sklepom, ki se objavi tako kot občinski odloki. 

Za območja, na katerih ni krajevne skupnosti, vpelje krajevni samopri- 
spevek občinska skupščina. 

Občinska skupščina lahko vpelje krajevni samoprispevek za posamezne 
namene iz prvega odstavka tega člena za območje vse občine ali za območje več 
krajevnih skupnosti.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po sedanjih določbah zakona o prispevkih in davkih občanov so lahko 
uvaljale krajevni samoprispevek samo krajevne skupnosti za svoja območja ali 
pa občine za tista območja, na katerih ni krajevnih skupnosti. 

Po 3. členu zakona o dopolnitvah temeljnega zakona o prispevkih in davkih 
občanov (Uradni list SFRJ, št. 15/67) se lahko z republiškim zakonom določi, 
da smejo krajevni samoprispevek za posamezne namene vpeljati tudi občine 
za vse svoje območje ali za območje več krajevnih skupnosti, prav tako pa se 
lahko določi, na kakšen način in ob katerih pogojih lahko« občina vpelje tak 
krajevni samoprispevek. 

Razlog za to dopolnitev temeljnega zakona je bil to, da so se pogosto 
pojavljali primeri, da so potrebe za uvedbo krajevnega samoprispevka nastale 
na širšem območju in ne samo v posamezni krajevni skupnosti. Taki primeri 
so se pojavljali tudi v naši republiki, predvsem v zvezi z graditvijo šol, vodovo- 
dov in cest. 

S predlagano spremembo republiškega zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov bodo občine lahko uvajale krajevni samoprispevek tudi za območje vse 
občine ali za območje več krajevnih skupnosti glede na okolnost, v kakšnem 
obsegu se potrebe pojavijo. 

Z novo formulacijo prvega odstavka 138. člena so v skladu z ustavnim 
amandmajem IV (Uradni list SRS, št. 16/67) izenačeni pogoji za veljavnost 
sklepa občanov na zborih volivcev in na referendumu, da se uvede krajevni 
samoprispevek. Po sedanji ureditvi je bila za veljavnost sklepov na zborih 
volivcev potrebna večina vseh vpisanih volivcev, za veljavnost sklepa na refe- 
rendumu pa večina volivcev, ki so glasovali. Po predlaganem besedilu bo v 
obeh primerih potrebna večina vseh vpisanih volivcev. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
22. 9. 1967, št 422-5/67. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora — poročilo 
z dne 27. 9. 1967, št. 422-5/67. 

Začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega 
zbora — poročilo z dne 30. 10. 1967, št. 422-5/67. 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, 
ki jim je prenehala funkcija 

1. člen 

Za 9. členom zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionar- 
jev, ki jim je prenehala funkcija (Uradni list SRS, št. 16-121/67), se doda nov 
9.a člen se glasi: 

»9.a člen 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za funkcionarje na določenih 
funkcijah v diplomatsko-konzularni službi, če so pred tem opravljali katero 
od funkcij iz 6. in 9. člena tega zakona in so zato prejemali osebni dohodek 
oziroma stalno nadomestilo osebnega dohodka in če po prenehanju svoje 
funkcije čakajo na razporeditev oziroma službeno mesto v SR Sloveniji. 

Funkcije iz prejšnjega odstavka določi s sklepom administrativna komisija 
Skupščine SR Slovenije, ki ga potrdi republiški zbor Skupščine SR Slovenije. 

Če osebi iz prvega odstavka tega člena pripadajo pravice iz zakona o 
delu in pravicah zveznih poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funk- 
cija (Uradni list SFRJ, št. 17-245/67), se uporabljajo zanjo določbe tega zakona 
le v primeru, če se odreče pravicam iz zveznega zakona.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradem listu SRS«, 
uporablja pa se cd 30. aprila 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

Z uveljavitvijo zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funk- 
cionarjev, ki jim je prenehala funkcija (Uradni list SRS, št. 16-121/67) se je 
izpolnila praznina, ki je obstajala pri izvajanju ustavnega načela o rotaciji 
in reelekciji pomembnejših republiških funkcionarjev. Zakon je postavil dolo- 
čeno obveznost družbe do funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija. S tem 
ni bila samo učvrščena demokratična osebna odgovornost funkcionarjev na 
teh funkcijah, ampak je bila hkrati zagotovljena funkcionarjem tudi možnost, 
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da bodo po izteku mandata oziroma po razrešitvi lahko nadaljevali tisto delo, 
s katerim bodo lahko največ koristili ob izkušnjah, ki so si jih pridobili. 

Čeprav je zakon krog funkcionarjev zajel okvirno in pooblastil administra- 
tivno komisijo Skupščine SR Slovenije, da v postavljenih okvirih konkretizira 
funkcije, na katere se nanašajo njegove določbe, se je vendar sedaj pokazalo, 
da pri tem niso bili upoštevani funkcionarji v diplomatsko-konzularni službi. 
To pomanjklijvost odpravlja predlog dopolnitev k temu zakonu. Razlogi, ki 
govorijo za pritegnitev teh funkcionarjev v pcdročje veljavnosti republiškega 
zakona, so isti, kot smo jih že navedli, saj gre tu za funkcije, ki so enakega 
družbenega pomena in na katerih prihaja prav tako do periodične zamenjave 
funkcionarjev kot pri funkcijah, ki so že zajete z zakontim. Okolnost, da gre 
tu za zvezne funkcije, ne izključuje vključevanja teh funkcij pod republiški 
zakon. Upoštevati moramo, da gre tu za funkcije, za katere je SR Slovenija 
posebno zainteresirana, kot npr. funkcija generalnega konzula v Celovcu in 
Trstu itd. Res so funkcije poslanikov in veleposlanikov zajete s prvim odstav- 
kom 7. člena zveznega zakona o delu in pravicah zveznih poslancev in funk- 
cionarjev, ki jim je prenehala funkcija (Uradni list SFRJ, št. 17-245/67), vendar 
je potrebno, da tiste poslanike in veleposlanike, za katere je zainteresirana 
SR Slovenija, vključi tudi v področje republiškega zakona. S tem ne bo samo 
zagotovljena večja možnost pritegnitve razrešenih konzularno-diplomatskih 
funkcionarjev k delu v republiki, ampak bo tudi dana republiki Sloveniji 
možnost ustreznejšega vpliva na kadrovanje v teh funkcijah, kar je v korist 
tako federacije kot republike. Seveda bo lahko tak funkcionar pridobil pravice 
po republiškem zakonu le v primeru, če se bo odpovedal pravicalm iz zveznega 
zakona. 

Pri določitvi kroga funkcionarjev v diplomatsko-konzularni službi, ki naj 
bi jih zajel republiški zakon, se omejuje besedilo na tiste funkcionarje, ki so 
pred to funkcijo opravljali katero izmed (republiških) funkcij iz 6. in 9. člena 
republiškega zakona. S tem se ti funkcionarji vključujejo po istem kriteriju, 
kot vključuje sedaj 9. člen zakona voljene funkcionarje najvišjih organov ZKS, 
SZDL itd. Zakon naj ne bi konkretiziral funkcionarjev, kot npr. »generalni 
konzuli, poslaniki in veleposlaniki«, ampak naj bi prepustil administrativni 
komisiji Skupščine SR Slovenije, da analogno kot v 6. in 9. členu določi tudi 
tu, kateri funkcionarji iz diplomatsko-konzularne službe naj se vključijo' v 
področje republiškega zakona. 

Razumljivo je, -da bodo tudi funkcionarji v diplomatsko-konzularni službi 
pridobili pravice iz republiškega zakona le na svojo zahtevo. Ker to določa 
republiški zakon že v 4. členu, tega ni treba ponoviti posebej za funkcionarje 
iz dopolnitve zakona. 

Klavzula o začetku veljavnosti zakona predvideva, da bi se dopolnitve pri- 
čele uporabljati z dneim, ko je začel veljati republiški zakon, t. j. 30. aprila 1967. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
22. 9. 1967, št. 020-30/67. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora —- poročilo 
z dne 22. 9. 1967, št. 020-30/67. 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-po- 
litičnega zbora — poročilo z dne 30. 10. 1967, št. 020-30/67. 

PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej, 
ki obsega instalacijo centralne kurjave in katere investitor je ta zavod. 

II. 

Vrednost investicije iz prejšnje točke tega odloka znaša 400 000 dinarjev 
ter obsega pripravljalna, gradbena in instalacijska dela ter stroške investitorja. 

Investicija bo končana v letu 1967. 

III. 

Sredstva za investicije zagotovi vzgojni zavod Veržej s kreditom, ki ga 
najame pri Pomurski banki v Murski Soboti za dve leti z obrestno mero 
7%. 

Odplačilo kredita zagotovi SR Slovenija iz sredstev svojega proračuna za 
leti 1968 in 1969. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekre- 
tariat za finance ter republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije predloži ob koncu investicijskih del 
Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Vzgojni zavod v Veržeju je eden izmed osmih zavodov za usposabljanje 
vedenjsko in osebnostno motenih otrok v SR Sloveniji. Organizacijsko-politični 
zbor Skupščine SR Slovenije je že večkrat obravnaval problematiko usposab- 
ljanja teh otrok in sprejel sklepe za izboljšanje stanja na tetm področju. Skup- 
ščina SR Slovenije je bila seznanjena s predlogi za postopno reševanje teh 
vprašanj. Adaptacije, ki naj bi omogočile osnovne pogoje za dejavnost, so 
potrebne skoro v vseh vzgojnih zavodih, vendar so v vzgojnem zavodu Veržej 
najnujnejše. 

Poslopje vzgojnega zavoda, v katerem je dom za vedenjsko in osebnostno 
moteno mladino in višji razredi osnovne šole, je v zelo slabem stanju in ne 
ustreza minimalnim pedagoškim in tehničnim pogojem. Zlasti je treba urediti 
ogrevanje prostorov. Zaradi (manjkajočih dimničnih tuljav ni mogoče namestiti 
ustreznega števila peči, zato je treba še letos instalirati centralno kurjavo. 



Priloge 395 

Predračun za to adaptacijo znaša 400 000 N din. Pomurska banka v Murski 
Soboti je pripravljena kreditirati navedeni znesek pod pogojem, da SR Slove- 
nija garantira vračilo v letih 1968 in 1969. Socialistična republika Slovenija je 
po ustavi SR Slovenije (8. alinea 123. člena) dolžna skrbeti za posebno šolstvo, 
zato predlagamo, da zagotovi odplačilo posojila iz sredstev svojega proračuna v 
letih 1968 in 1969. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
22. 9. 1967, št. 402-75/67. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora — poročilo 
z dne 27. 9. 1967, št. 402-75/67. 

Začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega 
zbora — poročilo z dne 30. 10. 1967, št. 402-75/67. 

POROČILO 

o obravnavi predmetnika za slovenske osnovna šole na narodnostno mešanem 
območju občin Izola, Koper in Piran ter učnega načrta za pouk italijanskega 

jezika 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov prosvetno-kulturnega zbora je na seji dne 15. septembra 
1967 obravnaval predmetnik za slovenske osnovne šole na narodnostno mešanem 
območju občin Izola, Koper in Piran ter učni načrt za pouk italijanskega jezika, 
ki ju je predložil na vpogled pedagoški svet SR Slovenije. Odbor je bil seznanjen 
tudi z učnim načrtom za tehnični pouk v osmem razredu omenjenih šol, ker 
je ta predmet zaradi uvedbe italijanskega pouka zmanjšan tedensko za eno uro. 

Pouk italijanskega jezika je bil uveden v slovenske osnovne sole obalnih 
občin Izola, Koper in Piran v šolskem letu 1959/1960, da bi se tako uresničilo 
načelo dvojezičnosti v javnem in družbenem življenju narodnostno mešanih ob- 
močij. Ker na tem področju zaradi določil londonskega sporazuma ni mogoče 
uvesti enotnih dvojezičnih šol za učence obeh narodnosti, so vse tri omenjene 
občine v svojih statutih uzakonile pouk italijanskega jezika v slovenskih osnov- 
nih šolah. 

Člani odbora so v razpravi opozorili, da je bil pouk italijanskega jezika v 
slovenske osnovne šole uveden brez predhodnih strokovnih priprav in se odvijal 
na osnovi začasnega učnega načrta, ob pomanjkanju ustreznih pedagoških ka- 
drov, učbenikov in drugih učnih pripomočkov za učence in priročnikov za uči- 
telje. Soglašali so s spremembami v veljavnem predmetniku za osnovne šole, 
ki jih je na osnovi strokovnih proučitev pripravil zavod za šolstvo SR Slovenije, 
da bi bil tako ustrezneje urejen pouk italijanskega jezika na slovenskih osnovnih 
šolah. Novi predmetnik za slovenske osnovne šole obalnih občin vnaša več 
enotnosti v metodskem pogledu in upošteva tudi že sicer dokajšnjo obremenitev 
učencev. Ker je tako iz pedagoškega kot didaktičnega vidika nesmotrno učenje 
štirih tujih jezikov v osnovni šoli, se je odbor povsem strinjal, da se v šestem 
in sedmem razredu slovenskih osnovnih šo-1 obalnih občin ukine pouk srbo- 
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hrvatskega jezika, kot je to že urejeno na dvojezičnih šolah v Pomurju. Prav 
tako so člani odbora soglašali, da se v prid pouka italijanskega jezika skrči 
tehnični pouk v osmem razredu od dveh ur na eno uro tedensko in se tako 
skupno število tedenskih ur poveča le za eno uro, to je cd 32 na 33. 

Ob zaključku razprave je odbor priporočil, naj bi ustrezni strokovni organi 
poskrbeli, da bodo za uspešen pouk italijanskega jezika izdelani tudi primerni 
'učbeniki in priročniki. 

Člani odbora SO' se strinjali s predlogom, da sredstva za pouk italijanskega 
jezika v slovenskih osnovnih šolah za obdobje od januarja do vključno junija 
1967 prispeva tudi republika, strogo upoštevajoč načelo 50-odstotne soudeležbe 
prizadetih občin. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora določil 
poslanca Ivana Želeta. 

Št.: 61-45/67 
Ljubljana, 27. 9. 1967 

POROČILO 
o obravnavi predmetnika in učnega načrta za dvojezične osnovne šole 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
prosvetno-kulturnega zbora je na seji dne 15. septembra 1967 
obravnaval prilagojeni predmetnik in učni načrt za dvojezične osnovne šole 
na narodnostno mešanih območjih občin Murska Sobota in Lendava. Predmetnik 
in učni načrt je na vpogled predložil pedagoški svet SR Slovenije. Odboru je 
bila predložena tudi ustrezna informacija, ki jo je pripravil republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo. 

Dvojezični pouk, ki je bil leta 1959 uveden na območjih občin Murska 
Sobota in Lendava skladno z zakoncim o šolah z'italijanskim oziroma madžar- 
skim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji, se je odvijal na 
osnovi učnega načrta, ki ga je postopoma pripravljal zavod za prosvetno- 
pedagoško službo v Murski Soboti. Učni načrt se zaradi enakih vzgojno~izobra- 
ževalnih ciljev ujema z učnim načrtom za slovenske osnovne šole, le da upo- 
števa specifične potrebe narodnostno mešanega ozemlja. Predloženo gradivo 
predstavlja uskladitev učnega načrta za dvojezične osnovne šole z dopolnjenim 
učnim načrtom za slovenske osnovne šole, ki ga je pedagoški svet SR Slovenije 
sprejel junija 1966. leta. 

V razpravi je odbor ugotovil, da sta predložena predmetnik in učni načrt 
za dvojezične slovensko-tmadžarske šole usklajena z revidiranim predmetnikom 
in učnim načrtom za slovenske osnovne šole. V celoti je učni načrt zasnovan 
tako, da omogoča mladini po končani dvojezični osnovni šoli nemoteno nadalj- 
nje šolanje na slovenskih srednjih šolah. 

Na sedanji stopnji uvajanja dvojezičnega pouka predloženi učni načrt sicer 
ustreza, vseh vprašanj pa še vedno ne rešuje zadovoljivo in ima zato izrazito 
preizkusni značaj. 

Člani odbora so tudi ob tem primeru opozorili na visoko obremenjenost 
učencev, ki jo povzročata premajhna notranja diferenciacija pri pouku kot tudi 
pomanjkljivo pedagoško in metodično znanje učiteljev, ki naj bi ob smotrno 
postavljenetm pouku dosegli boljše učno^vzgojne rezultate. 

Posebej je bilo poudarjeno, da je uresničenje predloženega učnega načrta 
odvisno tudi od smotrno zasnovane mreže dvojezičnih predšolskih zavodov, 



Priloge 397 

ustrezno usposobljenih vzgojiteljev in učiteljev kot tudi učbenikov in priroč- 
nikov. 

Za svojega poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil 
poslanca Ivana Zeleta. 

Št.: 61-44/67 
Ljubljana, 27. 9. 1967 

STALIŠČA IN PREDLOGI 

izvršnega sveta SR Slovenije v zvezi s poročili republiškega sekretariata za 
delo in republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o finančnem 

stanju skladov socialnega zavarovanja 

Izvršni svet Skupščine SRS je na svoji 9. seji dne 16. 10. 1967 obravnaval 
poročila o stanju skladov socialnega zavarovanja (invalidsko-pokojninski sklad, 
sklad otroškega dodatka, skladi zdravstvenega zavarovanja), ki prikazujejo 
zlasti finančno stanje skladov ob polletju, tekoče težave in napovedujejo stanje 
ob zaključku poslovnega leta in v prihodnjem letu. 

Izvršni svet je ocenil, da težave skladov socialnega zavarovanja niso le 
subjektivnega izvora, ampak so v veliki meri pogojene z dosedanjim pravnim 
urejanjem tega področja, ko z zveznimi zakoni predpisane pravice niso sočasno 
usklajene z ekonomskimi instrumenti ozirctma dohodki skladov in ker republika 
nima bistvenega vpliva na obseg pravic in ustvarjanje ekonomskih možnosti 
za njihovo pokritje v skladu z njenimi specifičnimi razmerami. 

Izvršni svet meni, da je mogoče vrsto problemov v sisteimu financiranja 
rešiti že v okviru obstoječih predpisov, je pa treba še nadalje vztrajati v fede- 
raciji na takih dopolnitvah predpisov, ki bodo že v naslednjem letu omogočile 
republiki kar najbolj skladno in njenim razmeram primemo urejanje teh 
vprašanj. 

I. 

Sedanje finančne razmere v skladu invalidsko-pokojninskega zavarovanja 
so resna ovira za rešitev nekaterih perečih problemov upokojencev in so viden 
odraz pomanjkljivosti v tem sistemu. Zakonska določila na tem področju so 
spodbudila in omogočila izreden porast števila upokojencev zlasti v letu 1966, 
kar se danes temeljito pozna na izdatkih sklada. Te predhodne ugodnosti za 
nekatere kategorije zavarovancev so sicer odpravljene tako, da se v letu 1967 
že močno približujemo normalnemu letnemu prirastu. Vendar je normalizacija 
procesa upokojevanja še vedno utesnjena z nadrobnimi zveznimi predpisi in 
enotno limitirano stopnjo, ki ne omogoča upoštevanje velikih razlik v družbe- 
no-ekonomskih procesih in s tem tudi pri upokojevanju. Tako stanje zahteva 
revizijo sedanjega sistema določanja pravic in položaja upokojencev. 

Očitno je, da so bile finančne kalkulacije, na katerih je zgrajen sedanji 
pokojninski sistem, izdelane na predpostavkah značilnih za ekstenzivno gospo- 
darjenje in stalno prisotnost inflacijskih tendenc. Dejstvo, da je za leto 1967 
značilno že bolj umirjeno gibanje osebnih dohodkov in le minimalno naraščanje 
števila aktivnih zavarovancev ob znižani limitirani stopnji občutno znižuje 
dohodke sklada ter s tem materialno osnovo za reševanje probleimov v tem 
zavarovanju. Zato so se težave tega sklada v toliki meri zaostrile, da terjajo 
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odločno družbeno intervencijo tako glede na količino sredstev kakor tudi glede 
pravic posameznih kategorij upokojencev. Povečanje nesorazmerij med uživalci 
pokojnin pred 1. 1. 1965 in kasnejšimi (med starimi in novimi upokojenci) je 
doseglo raven, ki je ni mogoče 'družbeno opravičevati. Poleg tega pa so ogrožene 
tudi ostale pravice upokojencev zlasti glede reševanja njihovih stanovanjskih 
problemov, ker se za to namenjena sredstva koristijo za redno izplačevanje 
pokojnin. 

Doseganje likvidnosti sklada je prav tako pomemben problem, ki je pa 
še bolj zamotan zaradi težav pri sproščanju oročenih rezerv tega sklada. Zato 
je likvidnost ne le finančno, ampak izrazito socialno-politični problem, ki ga je 
potrebno rešiti. 

Ker nastajajo zaradi neprilagojenosti tega sistema našim razmeram vedno 
bolj zaostreni problemi kot so določanje prispevne stopnje, valorizacija osnov 
za odmero pokojnin in valorizacija pokojnin po enotnih ali diferenciranih količ- 
nikih, priznavanje in urejanje pokojnin posameznih kategorij zavarovancev, 
je treba predlagati konkretne rešitve v okviru federacije. 

Izvršni svet Skupščine SRS načelno sprejema ugotovitve in zaključke v 
poročilu o finančnem stanju sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja ter 
sodi, da je potrebno za rešitev najbolj perečih problemov naslednje: 

—■ Z vso' intenzivnostjo je treba nadaljevati z delom na izpopolnjevanju 
sistema invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Začasna delovna skupina 
Skupščine SRS za sistem socialnega zavarovanja mora pri svojem delu upo- 
števati ugotovitve in spoznanja, do katerih smo prišli v dolgoletnem spremljanju 
tega problema. Zato naj v svoje delo vključi tudi predloge za nekatere takojš- 
nje rešitve na tem področju. 

— Izvršni svet sodi, da ni razloga ža nadaljnje limitiranje najvišje dopustne 
meje za prispevno stopnjo za socialno zavarovanje. Pri tem ni pomembna le 
finančna stran problema; gre za ekonomsko-politično vlogo republike in njen 
odnos do zagotavljanja takšne delitve razpoložljivih družbenih sredstev kot jo 
zahteva družbeni in gospodarski razvoj; gre za uresničevanje in uveljavitev 
samoupravne vloge republike na področju družbene delitve dohodka. 

•—' V letu 1968 je izpeljati vsaj minimalno izenačevanje pokojnin starih in 
novih upokojencev, ker ni mogoče še nadalje dopustiti povečevanje razlik med 
starimi in novimi upokojenci in ostati na sedanjem razmerju med povprečnimi 
osebnimi dohodki in povprečno pokojnino. 

— Za rešitev problemov, ki izvirajo iz razlik v osnovah za odmero pokojnin 
ali so posledica gibanja življenjskih stroškov za posamezne kategorije upoko- 
jencev, je potrebno iz sedanjega sistema odpraviti princip enotnih valorizacij- 
skih količnikov. Vztrajati je na tem, da se prepusti republikam, da same z 
diferenciranimi količniki izvedejo svojim razmeram najprimernejšo valorizacijo. 

Nujno potrebno je ustvariti v skladu invalidsko-pokojninskega zavarovanja 
vsaj enomesečno rezervo za obratna sredstva. Nemogoče je še nadaje tolerirati 
tako stanje, ki terja vsak mesec intervencije pri zbiranju denarja za pokojnine 
in porabo denarja, ki je namenjen za reševanje stanovanjskih problemov upo- 
kojencev. 

II. 

Sedanji sistem zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva se na 
svojevrsten način odraža tudi v finančnem stanju skladov zdravstvenega zava- 
rovanja, ki poslujejo v letošnjem letu pod težavnejšimi pogoji ne le zaradi 
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zmanjšanja sredstev, temveč ob istočasni nemoči, da bi lahko vplivali razen 
z restrikcijskimi finančnimi ukrepi na potrošnjo v zdravstvenem zavarovanju, 
njeno umiritev in uskladitev z dejanskimi možnostmi. 

V letošnjem letu se zelo ostro- kažejo posledice preteklega gospodarjenja 
tako v skladih zdravstvenega zavarovanja kakor tudi v zdravstvenih zavodih, 
ki niso podvzeli ukrepov za uskladitev dohodkov in izdatkov, temveč so iz leta 
v leto prenašali dolgove in ostajali pri stari organizaciji dela. V zelo ostri luči 
pa se kaže naš dosedanji sistem financiranja zdravstvenega varstva glede na 
ustanove (locirane na določenem območju), ne pa na osnovi potreb prebivalcev 
določenega območja in na tej osnovi izdelanega in ovrednotenega konkretnega 
programa zdravstvenega varstva. Tako je bil dejansko obseg zdravstvenega var- 
stva glede posameznika neopredeljen o-ziroma neomejen, zlasti pa neusklajen 
z denarnimi možnostaii sklada. 

Za preteklo- obdobje je značilno, da sta se osnovna subjekta v sistemu 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva — zavarovanec in zdrav- 
stveni delavec — srečavala le kot posameznika, brez pomembnega in ustvarjal- 
nega vpliva na njune medsebojne odnose (tudi ekonomske), brez posebne 
odgovornosti in osebnih naporov za bolj ekonomično porabo razpoložljivih 
sredstev, tako pri izbiri najbolj ustreznih 'metod zdravljenja in pri preprečeva- 
nju obolelosti. Pasivnost obeh je bila pogojena zlasti v anonimnosti prispevka 
za zdravstveno zavarovanje. Zlasti zavarovanci delavskega zavarovanja niso 
imeli možnosti za konkretno presojo vrednosti njihovega prispevka za zdrav- 
stveno varstvo, pri zdravstvenih delavcih pa prevladuje mnenje, da je družba 
— faktorji izven njih — tista, ki naj odloča o obsegu zdravstvenega varstva in 
da ni njihova naloga presojati obseg zdravstvenega varstva in razvrščati naloge 
po prednostnem redu. Tako niso bili izdelani elementi stimulacije za tisto-, kar 
je kvalitetno in bi bilo potrebno. 

Očitno je pomanjkanje enotnega programa zdravstvenega varstva v SR 
Sloveniji, ki bi omogočal razvijanje zdravstvene službe v skladu s potrebami 
prebivalstva in z našim narodnim dohcdkc'm. Odsotnost takega konkretnega 
programa je dosedaj pogojevala ekstenziven razvoj zdravstvene službe, vzdrže- 
vanje vsega, kar je nastalo ne glede na sedanje potrebe. Tako- stanje pa seveda 
bistveno vpliva tudi na razmere v skladih zdravstvenega zavarovanja in pogo- 
juje primanjkljaje. 

V letošnjem letu pa se že kažejo prvi učinki delovanja reforme na tem 
področju. Zdravstvena služba je morala programirati svoje delo na osnovi 9,1 °/o 
manj denarja kot v preteklem letu, čeprav vemo-, da ie bila za njo značilna 
vsakoletna povečava porabe sredstev. K usklajevanju potrošnje z dohodki prav 
gotovo doprinaša tudi proces reorganizacije zdravstvene službe. Prvi rezultati 
bodo prav gotovo k'malu vidni na področju osnovne zdravstvene službe, kjer 
bomo prišli od 72 zdravstvenih domov na okrog 28 zdravstvenih domov, v ka- 
terih bo možno bolj strokovno delo in smotrna uporaba sredstev za zdravstveno 
varstvo-. Pri tem pa se že oblikujejo načela in kriteriji, ki bodo v prihodnje 
bistveno pripomogli k racionalnejši potrošnji za to obliko zdravstvenega varstva 
in bodo bolj stimulirali za zdravje tako samega zavarovanca kot tudi zdrav- 
stvenega delavca. 

Zaradi neizdelanih in neenotnih meril je izredno težko vrednotenje zdrav- 
stvenega dela in medsebojno primerjanje opravljenih storitev glede na kvaliteto 
v osn-o-vi in v bolnišnični zdravstveni službi. Tako ni mogoče presoditi dejansko 
učinkovitost zdravstvene službe in adekvatnost njenega deleža v narodnem 
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dohodku. Analiza zdravstvenega stanja prebivalstva kaže, da smo na tem pod- 
ročju dosegli pomembne uspehe, da pa bo potrebno v bodoče bolj premišljeno 
usmerjati dejavnost na nekatera bolj ogrožena področja in na tiste kategorije 
prebivalcev, ki bi lahko postale biološko ogrožene. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se v načelu strinja z ugotovitvami in 
sklepi analize o financiranju zdravstvenega varstva v letu 1967 in meni, da je 
potrebno: 

—■ Z vso intenzivnostjo nadaljevati delo na novem sistemu zdravstvenega 
zavarovanja, tako da bo prišel do izraza zavarovanec in njegov neposredni 
vpliv na obseg zdravstvenega varstva; da se bo pojavljal zdravstveni delavec 
kot subjektivni dejavnik v organizaciji in izvajanju zdravstvenega varstva, 
nadalje, da bo lahko republika urejala to področje glede na svoje potrebe in 
specifične razmere v skladu s svojimi ekonomskimi možnostmi. Zato naj za- 
časna delovna skupina Skupščine SRS v svoje proučevanje vključi tudi prouče- 
vanje nekaterih tekočih problemov in vprašanj ter sodeluje pri njihovem dolgo- 
ročnejšem reševanju glede na predvidene sistemske spremembe. 

— Ker predstavlja SR Slovenija v bistvu eno geomedicinsko področje, je 
izdelati konkreten minimalni program zdravstvenega varstva z jasno določenimi 
nalogami, tako da bo zagotovljen slehernemu prebivalcu tisti obseg zdravstve- 
nega varstva, ki je nujno, potreben za njegovo eksistenco. Po -drugi strani pa 
naj program nakaže tudi možnosti za ukrepe, pri katerih bo občan stimuliran, 
da tudi sam še dodatno prispeva. Na osnovi tega republiškega programa naj 
bodo pripravljeni programi posameznih manjših območij' in zdravstvenih usta- 
nov, dokončno pa naj se izoblikuje tudi mreža zdravstvenih zavodov v SR 
Sloveniji. 

— Zdravstveni službi je treba omogočiti programiranje in načrtnoi delo za 
daljše časovno obdobje (do leta 1970), s tem, da se opredeli delež za zdrav- 
stveno varstvo v narodnem dohodku. Za leto 1968 predlagamo, da ostane pri 
dosedanjih instrumentih za financiranje zdravstvenega varstva. 

— Izvršni svet ocenjuje, da so splošni sporazumi kot instrument dogovar- 
janja med združenimi zavarovanci in združeno zdravstveno službo (medobčinski 
zdravstveni centri) pokazali dobre rezultata, ker so vnesli v dogovarjanje več 
principialnosti in kritičnosti, pa tudi več reda in odgovornosti. Pokazale so se 
nekatere pomanjkljivosti sporazumov, in to v primarni delitvi sredstev sklada 
(za zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo), ponekod pa tudi v sekun- 
darni delitvi (v razmerje med osnovno zdravstveno službo in bolnicami) in v 
porazdelitvi rizikov. Te pomanjkljivosti kaže v naslednjem letu odpraviti. 

Zato je treba splošni sporazum kot pomemben družbenoekonomski instru- 
ment še nadalje razvijati, ga pravno utrditi; zlasti je treba dejansko izenačiti 
vlogo in odgovornost obeh partnerjev tako pri sklepanju sporazuma, kakor tudi 
v njegovem izvajanju. 

— Republiški zdravstveni center je razvijati kot tisti strokovno organi- 
zacijski organ, ki mora bistveno vplivati na kvaliteto zdravstvenega varstva in 
organizacijo zdravstvene službe na območju SR Slovenije. Zato mora ustvariti 
republiški zdravstveni center strokovno operativno bazo, da bo lahko v celoti 
opravljal to nalogo in bo na strokovni osnovi vodena enotna zdravstvena 
politika. 

V letu 1968 je nujno spremeniti sistem financiranja zdravstvenega varstva 
tako, da bo le-ta stimuliral zdravstvene zavede in zdravstvene delavce za kvali- 
tetno delo in ne bo oviral zavarovancev pri izbiri zdravstvenega zavoda ali 
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zdravnika. Zato je izdelati kriterije za finančno ovrednotenje posameznih 
zdravstvenih storitev in osnovne kadrovske normative za izvajanje programa 
zdravstvenega varstva. 

Ponovno je proučiti funkcijo in obseg dela medobčinskih zdravstvenih 
centrov in potrebo po obstoju devetih tovrstnih organizmov na območju Slove- 
nije; zlasti je proučiti smiselnost njihovega vezanja na organizacijo komunalnih 
skupnosti socialnega zavarovanja. 

— Glede na sedanjo finančno situacijo zdravstvenega zavarovanja delavcev 
in kmetov in v zdravstvenih zavodih izvršni svet v celoti povzema stališče 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo in predloge ukrepov 
za sanacijo tega stanja. 

Izvršni svet sodi, da je potrebno pcdvzeti najostrejše ukrepe, da se stanje 
uredi. Ustanovitelji zdravstvenih zavodov morajo dobiti večja pooblastila za 
poseganje v delo zavodov in za izredne ukrepe, če ugotove, da zavod sam ni 
pripravljen urediti svoje razmere. 

III. 

Dosedanji sistem otroškega dodatka se je dejansko preživel, ker sta se 
funkcija in pomen otroškega dodatka v zadnjih desetih letih tako bistveno 
spremenila glede na osebni dohodek in potrebe zaposlenih družin, pa tudi 
glede na specifične, demografske in sociološke razmere v posameznih republikah. 

Zaradi tega je federacija s splošnim zakonom omogočila republikam, da 
kar najbolj samostojno uredijo to področje. Tako je že v javni obravnavi osnu- 
tek zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik 
otroškega varstva, ki naj uredi porabo prispevkov za otroško varstvo (vključno 
tudi za otroški dodatek) glede na naše potrebe in ekonomske možnosti. 

Izvršni svet sodi, da ima poročilo o stanju sklada otroškega dodatka le 
finančni pomen in je zaradi kompleksnosti vključeno v to gradivo. Sodi pa, 
da moramo na vsak način v letu 1967 doseči vsaj izravnavo dohodkov in izdat- 
kov sklada otroškega dodatka, da bomo lahko začeli uresničevati novi -sistem 
neobremenjeni z dolgovi preteklih let. 

— Pri izdelavi novega sistema pa je temeljito računati s sociološkimi raz- 
merami v naši republiki, in dati materialne možnosti za razvoj nekaterih oblik 
otroškega varstva (predšolsko varstvo, celodnevno delo šole, otroška prehrana) 
s perspektivo na vsakoletno povečanje sredstev v te namene v okviru prispevka 
za otroško varstvo. Zaradi tega je obvezati za prispevek za otroško varstvo vse 
aktivne prebivalce naše republike. 

— Na področju otroškega varstva je razviti samoupravljanje tako, da bo 
prišla do izraza ne le odgovornost družbene skupnosti za razvoj tega področja, 
temveč odgovornost in iniciativnost delavcev in družbenih organizacij na tem 
področju, pa tudi staršev. 

— Z istitn sistemom je na osnovi vzajemnosti in solidarnosti zaposlenih 
urediti tudi otroški dodatek zaposlenim z otroki; za vse otroke naj se uvede 
enoten znesek otroškega dodatka in postavi cenzusna meja v taki višini, da se 
ne bo še nadalje zoževal krog upravičencev do otroškega dodatka. 

26 
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POROČILO 
o obravnavi analize financiranja zdravstvenega varstva v letu 1967 in poročila 
o finančnem stanju sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja ter sklada 

otroškega dodatka 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republi- 
škega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov socialno-zdravstvenega zbora sta na skupni 
seji dne 23. 10. 1967 obravnavala analizo^ financiranja zdravstvenega varstva 
v letu 1967 in poročilo o finančnem stanju sklada invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja ter sklada otroškega dodatka. Analizo financiranja zdravstvenega 
varstva v letu 1967 je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo, poročilo o finančnem stanju sklada invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja ter sklada otroškega dodatka ipa republiški sekre- 
tariat za delo. Hkrati sta odbora v tej zvezi obravnavala tudi stališča in predloge 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do navedenega gradiva. 

V razpravi sta odbora ugotovila, da smo na področju zdravstvenega varstva 
v SR Sloveniji že dosegli raven, s katero se močno približujemo visoko razvitim 
državam. Takšno raven zdravstvenega varstva smo uspeli zadržati kljub zmanj- 
šanim sredstvom, seveda z izjeimo tistih omejitev, ki jih vsebujejo zadnji ukrepi 
na področju zdravstvenega zavarovanja. Ta ugotovitev potrjuje, da je zdrav- 
stvena služba dosegla tudi nekatere uspehe na področju racionalizacije poslo- 
vanja. 

Ko sta odbora razpravljala o dohodkih zdravstvene službe in o njenih 
izdatkih, sta ugotovila, da bo primanjkljaj ob koncu leta neizbežen, saj so 
izdatki za nadomestila osebnih dohodkov, za zdravila in za hospitalno zdrav- 
ljenje precej nad predvidevanji. V tej zvezi sta odbora poudarila, da bi bilo 
treba takoj odpraviti nekatere negativne pojave, ki tudi vplivajo na uveljavlja- 
nje pravic zavarovancev. Tako sta odbora na primer ugotovila, da bi bilo treba 
proučiti smiselnost obstoječih zdravstvenih regij in tudi območij komunalnih 
skupnosti socialnega zavarovanja. Zapiranje v meje komunalnih skupnosti 
krni pravice zavarovancev do prostega uveljavljanja zdravstvenega varstva, 
predvsem pa onemogoča izbiro hospitalnih zavodov. Takšno zapiranje tudi ni 
dalo tistih finančnih uspehov, kakršne so predvidevale komunalne skupnosti. 
Tudi osebni dohodki zdravstvenih delavcev, ki so v poprečju narasli za 9 °/o 
(v bolnišnicah za 13v osnovni zdravstveni službi za 2 % in v lekarnah za 
15 %>), bi smeli rasti le v delnem obsegu tistih sredstev, ki jih je zdravstvena 
služba prihranila z racionalizacijo poslovanja in ne na račun zmanjševanja 
sredstev skladov in materialnih stroškov. 

Še posebej sta odbora poudarila problem nenehne nelikvidnosti tako skla- 
dov zdravstvenega zavarovanja kot tudi zdravstvenih zavodov. Ugotovila sta, 
da nelikvidnost ni samo posledica deficitov, marveč so tu tudi drugi vzroki 
kot npr., da nima zdravstvena služba zadosti obratnih sredstev in da morajo 
zdravstveni zavodi sami iskati občasne kredite in zanje tudi sami nositi rizik. 
Takšna stalna nelikvidnost onemogoča noi'malno delo zdravstvene službe in 
tudi krati pravice zavarovancev. Zato bi morah samoupravni organi komunalnih 
skupnosti socialnega zavarovanja in zdravstvenih zavodov izdelati konkretne 
sanacijske načrte za tiste sklade zdravstvenega zavarovanja in za tiste zdrav- 
stvene zavode, kjer predvidevajo ob koncu leta izgubo. Pri tem mora priti do 
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večjega izraza vloga ustanovitelja, ki naj ob pomoči pristojnega regionalnega 
in republiškega zdravstvenega centra individualno in odločno ukrepa. Odbora 
sta se zavzela za to, naj bi v res skrajnih primerih, ko pristojni organi uprav- 
ljanja ne bi bili sposobni ali ne bi želeli uresničiti ukrepov za sanacijo finanč- 
nega stanja, uvedel ustanovitelj tudi začasno upravo. 

Odbora sta se strinjala, naj veljajo tudi za prihodnje leto sedanji instru- 
menti za financiranje zdravstvenega zavarovanja. Podprla sta stališče republi- 
škega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, da se naj v interesu 
zdravstvenega varstva in zavarovancev stabilizirajo viri sredstev. Za uskladitev 
potreb in zmogljivosti bi bilo treba ponovno preveriti ustreznost sklepov glede 
nadomestil nad 30 dni ter sklepov o participacijah zavarovancev. Odbora sta 
menila, da bi bila ufmestna večja participacija za zdravila in za zobozdravstvene 
storitve. Doseči bi bito treba tudi večjo enotnost glede participacije za speciali- 
stične storitve. 

Odbora sta tudi podčrtala nujnost programiranja in načrtnega dela zdrav- 
stvene službe za daljše časovno obdobje (do leta 1970) in se zavzela, da repu- 
bliški zdravstveni center čimprej pripravi okvirni republiški program zdrav- 
stvenega varstva. 

Odbora sta bila mnenja, da je treba čimprej uzakoniti merila za sklepanje 
pogodb med zdravstvenimi zavodi in skupnostmi socialnega zavarovanja ter za 
uzakonitev splošnih sporazumov. Dosedanjo vlogo arbitraže je treba razširiti, 
tudi na presojanje tistih sporov, ki se bodo nanašali na splošne sporazume. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da potrošnja in cene zdravilom naglo rastejo, ob 
sedanjih maržah pa imajo lekarne neupravičeno' visoke dohodke (osebni doho-. 
dek v lekarnah se je povišal za približno 15 '%>■.) Odbora sta bila mnenja, da bi 
bilo treba za to nujno proučiti možnost znižanja sedanjih marž ali zamenjati 
sistem marž s sistemom rabata, s čimer bi uveljavili enotne maloprodajne cene 
zdravilom, ah pa uvesti sistem dvojnih marž in sicer za zdravila, ki jih plačajo 
skladi in za zdravila, ki jih v celoti plača zavarovanec sarm. Pozitivna in nega-, 
tivna lista zdravil nista vplivali na zmanjšanje potrošnje zdravil. 

Oba odbora sta sprejela analizo financiranja zdravstvenega varstva v letu 
1967 in bila soglasna z njenimi predlogi stališč in ukrepov, ki sta jih predla- 
gala republiški sekretariat za zdraystvo in socialno varstvo in izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

V razpravi o poročilu o finančnem stanju sklada invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja sta odbora poudarila, da je treba čimprej pripraviti in uveljaviti 
nov sistem pokojninskega zavarovanja. Sedaj veljavni sistem vsebuje namreč 
mnoge pomanjkljivosti, ki kratijo določenim kategorijam upokojencev njihove 
pravice, predvsem staroupokojencem. Zato sta se odbora zavzela za ukinitev 
zveznega limita pri predpisovanju prispevkov za socialno zavarovanje, kar bo 
omogočilo postopno prevedbo pokojnin. 

Odbora sta soglasno sprejela navedeno poročilo in se tudi strinjala s pred- 
logi republiškega sekretariata za delo in s stališči izvršnega sveta. 

V zvezi z razpravo^ o finančnem stanju sklada otroškega dodatka sta odbora 
poudarila, da bo sedanje nerešene probleme na tem področju rešil predvideni 
zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik druž- 
benega varstva otrok, katerega osnutek je prav zdaj v javni razpravi in ga bo 
Skupščina SR Slovenije sprejela letos. 

Odbora sta imenovala posebno komisijo. Odbor za zdravstvo in socialno, 
politiko republiškega zbora je v komisijo določil poslanca Draga Benčino in 
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Slavka Šemrova, odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno- 
zdravstvenega zbora pa poslanca Matijo Nadižerja in Slavka Osredkarja. Člani 
te komisije bodo skupaj s predstavniki odbora za delo in socialno zavarovanje 
in odbora za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora posredovali 
republiškemu zboru in socialno-zdravstvenemu zboru skupna stališča o v uvodu 
omenjenih gradiv. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je bil določen poslanec Drago 
Benčina, za poročevalca na seji socialno-zdravstvenega zbora pa poslanec 
dr. Mitja Mrgole. 

Št.: 402-115/67 
Ljubljana, 25. 10. 1967 

POROČILO 

o obravnavi finančnega stanja skladov socialnega zavarovanja 

Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega 
zbora je na skupni seji z odborem za družbeni plan, finance in proračun dne 
24. 10. 1967 obravnaval finančno stanje skladov socialnega zavarovanja in to na 
osnovi poročila republiškega sekretariata za delo o finančnem stanju sklada 
invalidsko-pokojninskega zavarovanja, poročila republiškega sekretariata za 
delo o finančnem stanju skladov otroškega dodatka in analize republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o financiranju zdravstvenega 
varstva v letu 1967. Odbor je bil tudi seznanjen s stališči in predlogi izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije do problematike, obravnavane v prej omenjenih 
poročilih. 

V razpravi o problematiki finančnega stanja sklada invalidsko-po- 
kojninskega zavarovanja se je odbor zavzel za v poročilu sekreta- 
riata nakazane predloge za rešitev odprtih vprašanj ter se strinjal s tozadevnimi 
stališči in predlogi izvršnega sveta. 

Odbor je ugotovil, da so se v tem obdobju zaostrili že dalj čaisa prisotni 
problemi v tej panogi zavarovanja, ki se kažejo zlasti v neusklajenosti pokojnin 
staroupokojencev z gibanji osebnih 'dohodkov aktivnih zavarovancev, v izvedbi 
valorizacije pokojnin glede na gibanje življenjskih stroškov, ki ne ustreza ma- 
terialnemu položaju posameznih vrst upokojencev ter v pomanjkanju pristoj- 
nosti republiških skupnosti socialnega zavarovanja v pogledu določanja valo- 
rizacijskih količnikov pri ugotavljanju pokojninske osnove. 

Povečanje pristojnosti republiške skupnosti socialnega zavarovanja v po- 
gledu uskladitve pokojnin staroupokojencev z gibanji osebnih dohodkov, ki je 
bilo doseženo s spremembo temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju 
zahteva na eni strani temeljito in vsestransko proučitev metode, s katero naj se 
doseže vsaj delno uskladitev prevedenih pokojnin, na drugi strani pa ukrepe za 
zagotovitev za to potrebnih finančnih sredstev. 

V pogledu zagotavljanja sredstev za potrebe sklada v tekočem letu, pred- 
vsem pa za predvidene potrebe v letu 1968 je bil odbor mnenja, da je potrebno 
zagotoviti sredstva predvsem s sprostitvijo sredstev oročenih rezerv in z iska- 
njem notranjih rezerv v smeri povečane pozornosti pri ugotavljanju in od- 
rejanju pokojninske osnove za nove upokojence ter v smotrnejši politiki na 
področju invalidskega upokojevanja. Prav tako bo potrebno podvzeti ustrezne 
ukrepe, ki naj bi zagotovili, da so zaslužki zaposlenih upokojencev obremenjeni 
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z istimi prispevki za posamezne panoge socialnega zavarovanja, kot so ti pred- 
pisani za redno delovno razmerje. 

Pri obravnavi predloga republiškega sekretariata za delo, ki se zavzema 
za ukinitev limitiranja skupne stopnje prispevkov za socialno zavarovanje in 
istočasno predlaga povišanje prispevne stopnje za invalidsko-pokojninsko za- 
varovanje v naslednjem letu, pa je bilo v razpravi opozorjeno, da zahteva taka 
odločitev temeljitejšo in vsestransko proučitev vseh posledic. Različna obre- 
menjenost gospodarstva, ki bi lahko nastopila s sprostitvijo do sedaj limitiranih 
skupnih stopenj prispevkov, bi namreč lahko postavila delovne organizacije na 
našem področju v neenakopraven položaj, na sicer enotnem jugoslovanskem 
tržišču ter tudi otežkočila njihovo vključevanje v mednarodno delitev dela. 
Prav tako pa ni mogoče prerazporeditev narodnega dohodka v korist te panoge 
socialnega zavarovanja obravnavati izolirano od kompleksne ocene sposobnosti 
našega gospodarstva za financiranje celotnih potreb, ki se kažejo na področju 
tako zvane splošne potrošnje. 

Pri obravnavi problematike finančnega stanja sklada otroškega do- 
datka se je odbor strinjal z oceno problemov, ki nastajajo v zvezi s siste- 
mom otroškega dodatka kot je prikazano v poročilu republiškega sekretariata 
za delo in s stališči izvršnega sveta do bodoče ureditve otroškega dodatka in 
otroškega varstva, ki bo že v letu 1968 v celoti rešena s sprejemom republiškega 
zakona o financiranju nekaterih oblik družbenega varstva otrok. 

Pri obravnavi tekoče problematike, ki se kaže na področju poslovanja skla- 
dov zdravstvenega zavarovanja in financiranj a zdravstvenega var- 
stva v letu 1967 je odbor Ugotovil, da so obstoječi primanjkljaji posledica 
preteklega ekstenzivnega gospodarjenja v skladih zdravstvenega zavarovanja 
in v zdravstvenih zavodih. Prepočasno pa se tudi podvzemajo že začrtani ukrepfi 
za uskladitev dohodkov in izdatkov. Razvoj dela in poslovanja skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja in zdravstvenih zavodov v letošnjem letu ponovno kaže, 
da ni možno' samo z restrikcijskimi finančnimi ukrepi doseči umiritev in 
uskladitev potrošnje v zdravstvenem zavarovanju z dejanskimi možnostmi. 

Odbor se je strinjal z ugotovitvami, ki izhajajo iz analize o poslovanju 
skladov zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih zavodov in pcdpira tako 
stališča in predloge izvršnega sveta kot tudi ukrepe republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo', ki jih bo potrebno pcdvzeti za sanacijo1 ob- 
stoječega stanja. Pri tem pa je bilo ponovno podčrtano zlasti: 

  da je potrebno čimprej izdelati enoten program zdravstvenega varstva 
v SR Sloveniji, ki bo predstavljal trdno podlago za razvijanje zdravstvene 
službe v skladu s potrebami prebivalstva in z našimi materialnimi možnostmi; 

— da bo enoten program zdravstvenega varstva prispeval k hitrejši reor- 
ganizaciji zdravstvene službe, ki naj bi ob enakem obsegu sredstev zagotavljala 
racionalnejše in učinkovitejše zdravstveno varstvo; 

— da je potrebno zagotoviti" vso podporo pristojnim upravnim organom 
in občinskim skupščinam pri odstranjevanju objektivnih in subjektivnih ovir, 
ki kljub povečanim prizadevanjem nekaterih zdravstvenih zavodov in zdrava 
stvenih delavcev še vedno v znatni meri zavirajo napore za hitrejše prilagam 
janje zahtevanim racionalnejšim metodam dela in poslovanja zdravstvene službe-; 

—• da morajo regionalni, zlasti pa republiški zdravstveni center kot stro- 
kovno organizacijski organ bistvene je kot doslej vplivati na kvaliteto zdrav- 
stvenega varstva in organizacijo zdravstvene službe na območju SR Slovenije; 
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— da je izpopolniti sistem financiranja zdravstvenega varstva tako, da bo 
zagotavljal pričakovano kvaliteto in obseg dela, ki je predviden v pogodbah 
•med komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje in zdravstvenimi zavodi. V tej 
zvezi je bilo posebej opozorjeno, da je treba zagotoviti takšen način financiranja 
zdravstvenega varstva, ki ne bo povzročal zapiranja zdravstvenih regij in 
odstranil anomalije, ki se kažejo zlasti na področju zobozdravstva; 

— da morajo samoupravni organi socialnega zavarovanja, zlasti v komu- 
nalnih skupnostih podrobneje analizirati učinkovitost in Smotrnost svojih skle- 
pov in ukrepov, ki so jih sprejeli v okviru izvajanja tako zvanih decembrskih 
.ukrepov v zdravstvenem zavarovanju ter opredeliti svojo politiko na področju 
participacije, nadomestil in doplačil za leto 1968; 

— da se je v zvezi s kriterijem deficitov, ki so nastali v zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov iz preteklega poslovanja zavzeti pri občinskih skupščinah za to, 
;da bodo, glede na z zakonom predvideni način kritja teh primanjkljajev, spre- 
jele potrebne sklepe o soglasjih k sklepom komunalnih skupnosti o razpisu 
.izrednega prispevka. 

Zaradi učinkovitejšega reševanja najbolj aktualnih vprašanj s področja 
.socialnega zavarovanja in zdravstvenega varstva je bito sklenjeno, da se iz 
predstavnikov vseh skupščinskih odborov, ki so obravnavali to problematiko, 
formira posebna skupina poslancev, ki bo pripravila in predložila republiškemu 
in socialno-zdravstvenemu zboru potrebne sklepe, ki naj jih sprejme Skupščina 
SR Slovenije za ureditev odprtih vprašanj na področju socialnega zavarovanja. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji zbora določil poslanca Slavka 
Jakofčiča. 

Št.: 402-115/67 
Ljubljana, dne 26. 10. 1967 

PREDLOG UGOTOVITEV IN SKLEPA 

o reševanju nekaterih aktualnih problemov zdravstvenega varstva 
in socialnega zavarovanja 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in socialno-zdravstve- 
nega zbora dne 3. novembra 1967 razpravljala o nekaterih aktualnih problemih 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja ter sklada otroškega dodatka in 

ugotovila : 

I. 

' V sistemu socialnega zavarovanja obstojajo številna protislovja, ki se vse 
,bolj zaostrujejo. Kažejo se v tem, da so skoraj vse pravice in dolžnosti urejene 
z zveznimi predpisi, za zagotovitev teh pravic pa so odgovorni samoupravni 
organi skupnosti socialnega zavarovanja. Zaradi liimitiranja stopenj s strani 
„federacije pa le-ti nimajo možnosti, da bi v celoti uresničili svoje obveznosti. 

Glede na specifičnost družbenoekonomskega razvoja republik, ki se kažejo 
v družbeni produktivnosti dela, strukturi zavarovancev, nivoju življenjskih 
Stroškov in potreb prebivalstva, so ta protislovja prišla še posebej do izraza 
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na področju zdravstvenega varstva in zavarovanja ter invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja in na področju otroškega varstva. 

Sedanji sistem tudi ne vsebuje dovolj elementov, ki bi spodbujali zava- 
rovance, delovne organizacije in druge družbene dejavnike za racionalnejšo 
potrošnjo. Zato bo treba iskati rešitve v izpopolnitvi celotnega sistema social- 
nega zavarovanja. 

Osnovne dejavnike zavarovanja je treba postaviti v tak medsebojni odnos, 
da bodo lahko uveljavili svoje interese v okviru materialnih zmogljivosti, pri 
tem pa poudariti tudi odgovornost družbenopolitičnih skupnosti. 

V preteklem obdobju se je znatno razširila materialna in kadrovska osnova 
zdravstvenega varstva. Ob neenakomernem in ekstenzivnem razvoju zdravstve- 
ne službe pa so stroški močno naraščali in niso vselej ustrezali doseženim re- 
zultatom. Zato je bila med reformnimi ukrepi na področju zdravstva predvsem 
poudarjena zahteva po bolj smotrni potrošnji in njeni uskladitvi z družbenimi 
zmogl j i vos tmi. 

Letos je bil dosežen pomemben premik glede usklajevanja potrošnje na 
področju zdravstvenega zavarovanja z realnimi možnostmi. Potrošnja sredstev 
za te namene ne raste več tako skokovito kot v preteklih letih, čeprav še vedno 
presega razpoložljiva sredstva. K temu so predvsem prispevali doslej sprejeti 
ukrepi na področju zdravstvenega zavarovanja. 

V osnovni zdravstveni službi so v teku pomembni integracijski procesi, 
s katerimi bo zagotovljena racionalnejša organizacija in boljša strokovna pove- 
zanost zdravstvenih zavodov, racionalnejše poslovanje zdravstvene službe in 
utrjen vpliv zainteresiranih dejavnikov nad izvajanjem zdravstvenega varstva. 
To bo prispevalo k izboljšanju zdravstvenega varstva občanov. Uspešna izvadba 
reorganizacije zdravstvene službe je odvisna cd skladnega sodelovanja vseh 
odgovornih in zainteresiranih činiteljev. 

V odnosih med zdravstvom in socialnim zavarovanjem je bil dosežen kva- 
liteten napredek. S sklenitvijo splošnih sporazumov med zdravstvenimi centri 
in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja je bila dana osnova za 
uskladitev potreb z možnostmi. Institucijo splošnega sporazuma je treba na- 
dalje izpopolnjevati in jo pravno utrditi ter odpraviti pomanjkljivosti, ki so se 
pokazale pri njihovem izvajanju. Izdelati je treba objektivnejša merila za 
delitev sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo, za posamezne oblike zdrav- 
stvenega varstva, objektivne j še kriterije za vrednotenje dela zdravstvenih za- 
vodov in jasneje opredeliti nosilce posameznih rizikov ter zagotoviti učinko- 
vitejši nadzor nad izvajanjem splošnih sporazumov in pogodb. Osnovni razlog 
za nezadostno učinkovitost splošnih sporazumov je v tem, da so bili le-ti skle- 
njeni v pogojih nepopolnih sistemskih rešitev na področju zdravstvenega zava- 
rovanja. 

Na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja se vse bolj zaostruje 
problem razlik med pokojninami, priznanimi v različnih časovnih obdobjih ter 
problem valorizacije pokojnin. Povečanje nesorazmerij med pokojninami starih 
in novih upokojencev je v naši republiki doseglo že tak obseg, da ga družbeno 
ni več mogoče upravičiti. 

Limitiranje prispevnih stopenj za socialno zavarovanje s strani federacije 
je otežkočalo prizadevanje pristojnih in zainteresiranih dejavnikov v republiki 
za sprejetje rešitev, ki bi ustrezale specifičnim potrebam in možnostim repu- 
blike. Zato je treba opustiti določanje najvišje meje, ki jo smejo v posameznem 
letu dosegati stopnje prispevkov za vse panoge socialnega zavarovanja. 
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Odpravo litmita s strani federacije terjajo tudi naslednja dejstva: 
— uvedba novega sistema financiranja otroškega varstva in otroškega 

dodatka; 
— prenos pristojnosti glede usklajevanja pokojnin na republiške skupnosti 

socialnega zavarovanja; 
— dosedanji pozitivni premiki v zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju 

v smeri usklajevanja potrošnje z realnimi zmogljivostmi. 
limitiranje prispevne stopnje za socialne zavarovanje s strani federacije 

tudi ni v skladu s krepitvijo ekonomsko-politične in samoupravne vloge repu- 
blike na področju družbene delitve dohodka, kakršno zahteva družbeno-gospo- 
darski razvoj in odgovornost, ki jo ima republika po zvezni in republiški ustavi 
na tem področju. 

II. 

1. Skladi zdravstvenega zavarovanja poslujejo vse leto z deficitom, čeprav 
so bili sprejeti mnogi ukrepi za racionalizacijo potrošnje. Ti primanjkljaji so 
posledica dosedanjega ekstenzivnega gospodarjenja, nedoslednega izvajanja 
splošnih sporazumov in pogodb ter premajhnega prizadevanja za racionalnejše 
poslovanje. Samoupravni organi skupnosti socialnega zavarovanja niso izko- 
ristili vseh zakonskih pooblastil, s katerimi bi lahko vplivali na večjo uskla- 
jenost potrošnje z realnimi zmogljivostmi skladov. Prav tako niso v zadostni 
meri spremljali izvajanja sprejetih ukrepov za racionalizacijo potrošnje na 
področju zdravstvenega zavarovanja ter analizirah njihove finančne učinke 
in nastale probleme. 

Zaostritev pogojev za zdravljenje zavarovancev izven regije z namenom, 
da se zmanjša odliv sredstev, ni v skladu z zakonom. S tem je namreč kršeno 
temeljno načelo solidarnosti zavarovanja in pravica zavarovanca do zdravstve- 
nega varstva. Tozadevni ukrepi komunalnih skupnosti zaslužijo vso obsodbo. 

Samoupravni organi skupnosti socialnega zavarovanja so v premajhni meri 
skrbeli za modernizacijo in bolj racionalno poslovanje službe socialnega zava- 
rovanja. 

Zato bi bilo potrebno: 
— da se samoupravni organi socialnega zavarovanja v večji meri uveljavijo 

in v skladu z zakonskimi pooblastili sprejmejo vse potrebne ukrepe za uskla- 
ditev potrošnje z razpoložljivimi sredstvi; 

— odpraviti tiste določbe v pravilnikih o uveljavljanju zdravstvenega var- 
stva, ki zavarovancem onemogočajo oziroma otežkočajo uveljavitev pravice do 
zdravstvenega varstva izven regije; 

— ugotoviti vzroke za zmanjšanje obsega zobozdravstvenega varstva in 
sprejeti ukrepe, da bi zavarovanci uveljavili pravico do tega varstva. V ta 
namen je treba proučiti, v kakšnem obsegu naj se poveča participacija za 
zobozdravstveno varstvo odraslih oseb; 

— poiskati ustrezne rešitve za zagotovitev medicinske rehabilitacije in 
zdravljenja v naravnih zdraviliščih tistim zavarovancem, ki so takega zdrav- 
ljenja neobhodno potrebni. Posebno pozornost je treba posvetiti otrokom in 
(mladini; 

—• poskrbeti za modernizacijo in racionalizacijo poslovanja službe social- 
nega zavarovanja ter zagotoviti učinkovitejši nadzor nad njenim delom. 
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2. V prvem polletju je 17 zdravstvenih zavodov, predvsem bolnišnic, za- 
ključilo poslovanje z deficitom v višini ca. 10 milijonov dinarjev. Skoraj polo- 
vica tega zneska odpade na klinične bolnišnice v Ljubljani. 

Tako stanje je predvsem posledica neurejenega sistema financiranja bol- 
nišničnega zdravljenja ter premajhnega prizadevanja nekaterih zdravstvenih 
zavodov za bolj smotrno poslovanje. Večina zdravstvenih zavodov močno črpa 
svoje rezerve in bo letno poslovanje zaključilo praktično brez skladov, nekateri 
celo z deficitom. Kljub temu pa nekateri zdravstveni zavedi neopravičeno po- 
večujejo osebne dohodke in to celo taki, ki imajo občutne primanjkljaje. Pri 
tem tudi odgovornost družbeno-političnih skupnosti in njihova vloga kot usta- 
noviteljev ni prišla dovolj do izraza. Vlogo ustanoviteljev in družbenih organov 
upravljanja v zdravstvenih zavodih glede delitve dohodka je treba ustrezneje 
opredeliti. 

Poseben problem skladov zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih zavo- 
dov je nelikvidnost. Vzroki nelikvidnosti so predvsem: nepravočasen sprejem 
instrumentov financiranja, nepravočasno sklepanje pogodb, nereden in neza- 
dosten odstotek dotok sredstev v sklade ter pomanjkanje obratnih sredstev. 

Nelikvidnost moti odnose med skladi zdravstvenega zavarovanja in zdrav- 
stvenimi zavodi, vnaša negotovost v poslovanje zdravstvenih zavodov in v 
končni posledici vpliva na uveljavljanje pravic zavarovancev. 

Tako stanje terja: 
— da se proučijo možnosti in oblike za večje uveljavljanje družbenega 

interesa pri opravljanju nalog zdravstvenih zavodov, zlasti glede delitve 
dohodka; 

— da se točneje opredelijo pooblastila družbenih organov upravljanja v 
zdravstvenih zavodih in funkcije družbeno-političnih skupnosti kot ustano- 
viteljev; 

— da samoupravni organi skupnosti zavarovanja in zdravstvenih zavodov 
čimprej sprejmejo sanacijske načrte za odpravo tekočih primanjkljajev, zago- 
tovitev likvidnosti in preprečitev nastanka novih primanjkljajev; 

— da organi družbenega nadzora, v primeru, če zavodi niso pripravljeni 
sanirati svojih razmer, posežejo z ustreznimi ukrepi, v skrajnih primerih tudi 
z začasno upravo. 

3. Na področju zdravstvenega zavarovanja kmetov je najbolj pereč problem 
saniranje primanjkljajev iz preteklih let. Za kritje teh primanjkljajev so skup- 
ščine komunalnih skupnosti zdravstvenega zavrovanja kmetov sprejele sklepe 
o, uvedbi izrednega prispevka. K tem sklepom nekatere občinske skupščine niso 
dale soglasja, s čimer so onemogočile rešitev tega zelo perečega problema. 

Ker je treba ta problem nujno rešiti, zavarovanci sami pa so pripravljeni 
prevzeti breme kritja primanjkljajev, naj občinske skupščine, ki so odrekle 
soglasje k sklepom o uvedbi izrednega prispevka, ponovno razpravljajo o teh 
sklepih. 

Tudi v zdravstvenem zavarovanju kmetov je treba v okviru izpopolnje- 
vanja celotnega sistema socialnega zavarovanja zagotoviti večji vpliv kmeta 
kot blagovnega proizvajalca in mu omogočiti, da bo sam določal obseg pravic 
in način njihovega materialnega pokrivanja. 

4. Zdravstveni centri so odigrali pomembno vlogo pri sklepanju splošnih 
sporazumov in pri izvajanju zakona o organizaciji zdravstvene službe. Kot so- 
podpisniki splošnih sporazumov pa so izvajali pomanjkljivo kontrolo nad izva- 
janjem teh sporazumov in tudi niso v zadostni meri analizirali, kako se izva- 
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jajo sklenjene pogodbe. Te naloge bodo morali v prihodnje dosledneje izvajati. 
Reorganizacija osnovne zdravstvene službe zahteva proučitev teritorialne orga- 
nizacije zdravstvenih centrov. 

Nekatere komunalne skupnosti socialnega zavarovanja niso dovolj močne, 
da bi lahko na solidarnostni osnovi zagotavljale uveljavljanje zakonitih pravic 
do zdravstvenega varstva, kot tudi materialna sredstva za te namene. V zaostre- 
nih pogojih gospodarjenja bi bilo treba oblikovati večje in rizično močnejše 
skupnosti. 

Iz navedenih razlogov bi bilo potrebno proučiti: 
— organizacijo komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja, da bi bile 

sposobnejše ob podpori družbeno-političnih skupnosti na osnovi solidarnosti 
zavarovancev zagotavljati zakonite pravice zavarovancev; 

—• potrebo skladnosti območij komunalnih skupnosti socialnega zavarova- 
nja z regionalnimi zdravstvenimi centri. 

5. Potrošnja sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja za zdravila naglo 
raste. Ta porast je posledica objektivnih faktorjev (porast cen, visoke marže, 
negativna oziroma pozitivna lista zdravil itd.) ter subjektivnih faktorjev na 
strani zdravstvene službe. 

Zaradi tega bi morali: 
— pristojni organi proučiti formiranje cen zdravilom od proizvajalca do 

potrošnika in v svoji pristojnosti sprejeti ustrezne ukrepe oziroma se zanje 
zavzeti pri zveznih organih; 

—• zdravstveni centri in komunalne skupnosti socialnega zavarovanja naj 
v okviru zakonitih pooblastil, zdravstveni zavodi pa v okviru notranje kontrole 
organizirajo učinkovitejši nadzor nad predpisovanjem zdravil. 

6. Hitrejše vključevanje zdravstva in zdravstvenega zavarovanja v re- 
formna prizadevanja ovira pomanjkanje programov zdravstvenega varstva. Ti 
bi morali biti odraz dogovora zdravstvene službe in vseh drugih zainteresiranih 
dejavnikov. Temeljiti morajo na ugotovitvah o zdravstvenem stanju prebival- 
stva, začrtati smer razvoja posameznih dejavnosti ter v skladu z družbenimi 
zmogljivostmi nakazati prioritetne naloge na področju zdravstvenega varstva. 

Programe zdravstvenega varstva je treba sprejeti tako v regijah kot v 
republiki. 

III. 

Razen že omenjenega problema razlik med pokojninami, priznanimi v raz- 
ličnih časovnih obdobjih, izstopa na področju invalidsko-pokojninskega zava- 
rovanja tudi problem valorizacije pokojnin. Sedanji sistem določanja pokoj- 
ninskih osnov in valorizacije pokojnin z enotnimi količniki ne ustreza speci- 
fičnostim posameznih republik. 

Poseben problem predstavlja nelikvidnost sklada invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja. Ta je posledica povečanja števila upokojencev, zlasti v letu 1966, 
omenjenih sredstev za to zavarovanje in, da vsa oročena sredstva rezerv tega 
sklada še niso bila sproščena. Zaradi stalne nelikvidnosti sklada je bilo izplače- 
vanje pokojnin iz meseca v mesec povezano z velikimi finančnimi težavami. 

Zato ie treba: 
— nujno začeti proces izenačevanja pokojnin, priznanih v različnih časovnih 

obdobjih. Republiška skupnost socialnega zavarovanja delavcev naj v sode- 
lovanju s pristojnimi republiškimi organi prouči vse možnosti za zagotovitev 
potrebnih sredstev; 
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—• pri zveznih organih razen odprave limita prispevnih stopenj za so- 
cialno zavarovanje zahtevati, da se republikam prepusti določanje sistema 
valorizacijskih količnikov, tako za valorizacijo osebnih dohodkov, ki šo podlaga 
za določanje pokojninske osnove, kot za usklajevanje pokojnin z gibanjem živ- 
ljenjskih stroškov in družbeno produktivnostjo dela. 

IV. 

Sedanji sistem otroškega dodatka je preživel. Funkcija in pomen dodatka 
sta se v zadnjih 10 letih bistveno spremenili glede na porast osebnih dohodkov 
in potrebe zaposlenih družin. Ne ustrezata tudi specifičnim, demografskim in 
sociološkim razmeram v posameznih republikah. Sklad otroškega dodatka bo 
s predpisom izrednega prispevka za kritje primanjkljajev iz preteklih let 
uskladil izdatke z dohodki. 

S splošnim zakonom o financiranju nekaterih oblik družbenega varstva 
otrok je bila dana republikam možnost, da samostojno uredijo to področje. 
Osnutek republiškega zakona je že v javni obravnavi in bo uveljavljen s 
1. 1. 1968. 

Sistem otroškega varstva bo moral biti zasnovan tako, da bo prišla do 
izraza tudi večja odgovornost in iniciativa občanov, delovnih organizacij, kra- 
jevnih skupnosti, izobraževalnih skupnosti, občin in drugih družbenih dejav- 
nikov za razvoj na tem področju. 

Z istim sistemom je treba na osnovi vzajemnosti in solidarnosti zaposlenih 
ustrezno urediti tudi otroški dodatek. 

V. 

V težnji, da bi Skupščina SR Slovenije čimprej zavzela stališča o potrebnih 
spre'membah v sistemu zdravstvenega in invalidskega varstva ter zavarovanja 
in sistemu pokojninskega zavarovanja, je predsednik Skupščine SR Slovenije 
ustanovil delovno skupino poslancev in strokovnjakov za proučitev teh vprašanj. 

Ta delovna skupina naj intenzivno nadaljuje z delom ter upoštevajoč tudi 
ugotovitve tega akta čimprej predloži gradivo z ustreznimi predlogi. V sodelo- 
vanju z drugimi organi naj poda tudi konkretne predloge za hitrejše reševanje 
aktualnih problemov na področju organizacije in financiranja zdravstvenega 
varstva ter vseh oblik socialnega zavarovanja. 

Na podlagi teh ugotovitev in spričo nalog, ki iz njih izvirajo, sprejema 
Skupščina SR Slovenije naslednji 

sklep: 

Izvršni svet in pristojni odbori Skupščine SR Slovenije ter republiški 
upravni organi bodo v sodelovanju z republiško skupnostjo socialnega zava- 
rovanja delavcev, republiško skupnostjo zdravstvenega zavarovanja kmetov, 
republiškim zdravstvenim centrom, skupnostjo zdravstvenih zavodov Slove- 
nije in z drugimi družbenirmi dejavniki podrobneje konkretizirali izvajanje 
nalog ter določili roke za njihovo uresničitev. 

Pri izvajanju nalog bodo vzpostavili tesno sodelovanje z občinskimi skup- 
ščinami. 
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PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo za dobo 
od 1. 1. 1967 do 3. 6. 1967 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 5. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada Ljudske 
republike Slovenije za šolstvo (Uradni list SRS, št. 8-55/65) je Skupščina So- 
cialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora dne 3. novembra 1967 
in na seji prosvetno^kulturnega zbora dne 7. decembra 1967 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo za dobo 
od 1. 1. 1967 do 30. 6. 1967. 

I. 

Potrdi se zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo za dobo od 1. 1. 1967 
do 30. 6. 1967 z naslednjim stanjem na dan 30. 6. 1967: 

1. dohodki  47 643 794 46 dinarjev 
2. izdatki  47 219 884 29 dinarjev 
3. ostanek sredstev  423 910 17 dinarjev 

Ostanek sredstev sklada SR Slovenije za šolstvo se prenese na žiro račun 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na skupni seji z odbo- 
rom prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, 
dne 26. 10. 1967 obravnaval zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo za 
dobo od 1. 1. 1967 do 30. 6. 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v potrditev upravni odbor sklada. 

Republiška izobraževalna skupnost, ki je po zakonu o izobraževalnih skup- 
nostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji prevzela finan- 
ciranje visokošolskih in drugih zavodov, je 1. 7. 1967 pričela z delom. Tedaj 
je prenehal poslovati sklad SR Slovenije za šolstvo in je bil dolžan sestaviti 
zaključni račun po stanju na dan 30. 6. 1967. 

Odbor k poslovanju upravnega odbora sklada v teim obdobju ni imel pri- 
pomb. Glede na pomanjkanje sredstev začetkom leta zaradi slabega priliva 
dohodkov in pomanjkanja obratnih sredstev se je odbor strinjal z odločitvijo 
upravnega odbora sklada, da je najprej zagotovil sredstva, predvidena s fi- 
nančnim načrtom, za pouk na prvi in drugi stopnji, posebnemu šolstvu, dvo- 
jezičnim šolam in študijskim knjižnicam, zadržal pa razdelitev za študij na 
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tretji stopnji, za znanstvenoraziskovalno delo, izredni študij ter za dejavnosti 
nekaterih posebnih enot visokošolskih zavodov. 

Pri obravnavi razčlenitve izdatkov so nekateri člani odbora ocenili, da so 
izdatki tajništva univerze v Ljubljani relativno visoki. Ob tem se je odbor 
seznanil tudi z ugotovitvijo posebne komisije izvršnega sveta, ki je proučevala 
ttnožnosti za racionalizacijo visokega šolstva, da obstajajo določene rezerve 
tudi v upravnih službah zavodov in njihovih združenj. Glede na to je odbor 
predlagal republiški izobraževalni skupnosti, naj predloži skupščini podrobno 
razčlenitev izdatkov zavodov in združenj za potrebe njihove uprave in sistema- 
tizacijo delovnih mest. Odbor je nadalje predlagal republiški izobraževalni 
skupnosti, naj v sodelovanju z zavodi posveti posebno pozornost racionalizaciji 
uprave in naj v zvezi s tem zlasti prouči upravičenost števila administrativnih 
uslužbencev in ustreznost njihove izobrazbe iz vidikov, da bi omogočili visoko- 
šolskim zavodom čimbolj učinkovito opravljanje tetmeljnih nalog. 

S finančnim načrtom sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1967 je bilo 
predvidenih 98 248 644,88 dinarjev dohodkov. Do 30. 6. 1967 pa je bilo ustvar- 
jenih 47 643 794,46 dinarjev. Razliko predvidenih dohodkov sklada v višini 
50 604 850,42 dinarjev je proračun SR Slovenije dolžan zagotoviti izobraževalni 
skupnosti SR Slovenije, ker ta prevzame tudi vse obveznosti, ki se jih je v 
letu 1967 pogodbeno obvezal pokrivati sklad SR Slovenije za šolstvo. 

Odbor je bil obveščen, da nakazuje izobraževalna skupnost SR Slovenije 
zavodom mesečna povračila v skladu s sklenjenimi pogodbami. 

Odbor predlaga Skupščini SR Slovenije, da potrdi zaključni račun sklada 
SR Slovenije za šolstvo za obdobje od 1. januarja do 30. junija 1967. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
26. oktobra 1967 obravnavala zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo 
za'obdobje od 1. januarja do 30. junija 1967 s priloženim predlogom odloka o 
potrditvi tega zaključnega računa. 

Komisija se je pri obravnavi ctmejila na presojo skladnosti zaključnega 
računa sklada ter priloženega predloga odloka z obstoječo pravno ureditvijo 
in se ni spuščala v vprašanja smotrnosti ter upravičenosti posameznih izdatkov, 
ki so navedeni v zaključnem računu. Poleg tega je predloženi odlok obrav- 
navala tudi z redakcijskega vidika. 

Komisija je ugotovila, da je zaključni račun sklada predložen Skupščini 
SR Slovenije v potrditev na podlagi določbe 5. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada LR Slovenije za šolstvo (Ur. 1. SRS, 
št. 8/65) v zvezi z določbo drugega odstavka 60. člena zakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, 
št. 16/67). 

V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka o potrditvi zaključnega 
računa sklada je komisija predlagala, da se besedilo 2. točke odloka spremeni 
tako, da se glasi: »Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu 
SRS«. 
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Po mnenju komisije nattnreč niso podani posebno utemeljeni razlogi za to, 
da bi predloženi akt začel veljati v roku, krajšem kot osem dni po objavi 
(drugi odstavek 216. člena ustave SR Slovenije). 

Predstavnik predlagatelja odloka se o predloženi spremembi ni izjavil. 
3t.: 400-21/67 
Ljubljana, 26. 10. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega 
zbora je skupaj z odborom republiškega zbora za prosveto in kulturo na seji 
dne 25. oktobra 1967 obravnaval zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo 
za obdobje od 1. januarja do 1. junija 1967. Zaključni račun je predložil Skup- 
ščini SR Slovenije v potrditev upravni odbor sklada. 

Sklad SR Slovenije za šolstvo je predložil svoj zaključni račun po stanju 
na dan 30. junija 1967, ko je prenehal poslovati v smislu določil 2. odstavka 
60. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izo- 
braževanja v SR Sloveniji. Financiranje visokošolskih in drugih zavodov je 
od 1. julija 1967 naprej prevzela republiška izobraževalna skupnost, kot to 
določa prej omenjeni zakon. 

V razpravi so člani odbora ugotovili, da je od celotnih sredstev predvidenih 
v finančnem načrtu sklada za leto 1967 v višini 98 248 644,88 dinarjev, sklad 
v prvem polletju 1967 razpolagal s 47 643 794,46 dinarji. Razliko predvidenih 
dohodkov sklada v višini 50 604 850,42 dinarjev je proračun SR Slovenije dolžan 
zagotoviti izobraževalni skupnosti SR Slovenije, ker ta prevzame tudi vse 
obveznosti, ki se jih je v letu 1967 pogodbeno obvezal pokrivati sklad SR 
Slovenije za šolstvo. 

Člani odbora so soglašali z odločitvijo upravnega odbora sklada, ki je zaradi 
slabega priliva dohodkov zagotovil sredstva v prvem polletju za pouk na prvi 
in drugi stopnji na visokošolskih zavodih ter za osnovno dejavnost posebnih 
in dvojezičnih šol in študijskih knjižnic, ni pa dodelil sredstev niti za študij 
na tretji stopnji in za znanstvenoraziskovalno dejavnost niti za izredni študij. 
Hkrati pa so člani odbora menili, da je takšno stanje nevzdržno in da je treba 
zagotoviti sredstva za študij na tretji stopnji in za znanstveno-raziskovalno 
dejavnost. 

V razpravi je odbor opozoril, da bi bilo potrebno podrobneje razčleniti 
stroške tajništva univerze, ker iz poročila ni razvidno, koliko sredstev gre za 
administracijo in strokovne službe, koliko pa za druge dejavnosti v okviru 
tajništva univerze. To velja tudi za združenje visokošolskih zavodov v Mariboru. 
Republiška izobraževalna skupnost naj Skupščini SR Slovenije predloži podro- 
ben prikaz izdatkov za potrebe uprave teh institucij in skupno z zavodi pristopi 
k racionalizaciji upravnih služb. Prouči naj sedanjo sistematizacijo delovnih 
mest in ustreznost izobrazbe administrativnih delavcev z namenom, da bi v 
prihodnje omogočili visokošolskim zavodom čim bolj učinkovito opravljanje 
njihovih osnovnih nalog. 

Odbor na poslovanje sklada ni imel pripomb in predlaga prosvetno-kul- 
turnemu zboru, da sprejme predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada 
SR Slovenije za šolstvo za obdobje od 1. januarja do 30. junija 1967. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca dr. Leva Pre'mruja. 
St.: 400-21/67 
Ljubljana, 14. 11. 1967 
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POROČILO 

o obravnavi osnutka zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik družbenega varstva otrok v SR Sloveniji 

Začasni odbor za varstvo socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 24. 10. 1967 obravnaval osnutek omenjenega zakona, 
ki ga je skupščini predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

Na seji odbora so sodelovali: dr. Vinko* Mozetič, predsednik socialno- 
zdravstvenega zbora; Nena Luzar in Srečko Rot, poslanca socialno-zdravstve- 
nega zbora; Zora Tomič, član izvršnega sveta; Majda Gaspari, republiški sekre- 
tar za zdravstvo in socialno varstvo; dr. Lippai Viljem in Lidija Skofic, pred- 
stavnika republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo; Dolfka 
Boštjaneič, predstavnik republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije; Mila 
Jež, predstavnik zveze prijateljev mladine Slovenije; Slavica Hočevar, pred- 
stavnik konference za družbeno aktivnost žensk Slovenije, Franc Ključevšek 
in Jože Ferenčič, predstavnika republiškega zavoda za socialno zavarovanje 
in Peter Erjavec, predstavnik komisije za socialno zdravstvena vprašanja pri 
republiški konferenci SZDL. 

Odbor je pozitivno ocenil predloženi osnutek zakona, ki upošteva med 
drugim vse bistvene pripombe, ki jih je odbor na svoji 1. seji dne 19. 9. 1967 
podal ob obravnavi informacije o pripravljanju novega sistema financiranja 
nekaterih oblik otroškega varstva. 

V razpravi o oblikah samoupravljanja na področju otroškega varstva so 
prišla do izraza različna stališča. Soglasno je bilo ugotovljeno, da v vseh občinah 
ne bi bilo umestno ustanavljati skupnosti otroškega varstva, ker bi ponekod 
tak samoupravni 'mehanizem ne bil smotrn. Večina je bila mnenja, da bi bilo 
umestno ustanoviti republiško skupnost otroškega varstva, ki bi povezovala 
vse družbene organizme na nivoju republike. V občinah oziroma na medobčin- 
skem nivoju pa naj bi se ustanovili bodisi skupnosti otroškega varstva oziroma 
skladi otroškega varstva, pač glede na pogoje po posameznih območjih. V 
razpravi je prišla do izraza tudi zamisel, naj bi se sredstva za otroško varstvo 
ponekod eventualno stekala v sklade temeljnih izobraževalnih skupnosti, ker 
so tudi te odgovorne za razvoj varstva otrok. Člani odbora niso podprli te 
zamisli. Bili so mnenja, da sredstev za otroško> varstvo ne bi slmeli usmerjati 
v sklade izobraževalne skupnosti, pač pa naj se sklad oziroma skupnost otro- 
škega varstva pogodbeno veže z izobraževalnimi skupnostmi pri urejanju dolo- 
čenih vprašanj oziroma pri izvajanju posameznih akcij. Poudarjeno je še bilo, 
da bodo skupnosti otroškega varstva pomembne predvsem za širša območja 
(za več občin, za mesto in podobno). 

Odbor je podprl stališče predlagatelja, naj bi se za otroško varstvo uvedel 
prispevek v višini 2 '%>, naj bi se določil cenzus v višini 550 N din ter določil 
enoten znesek otroškega dodatka v višini 50 N din. Odbor pa je bil mnenja, 
da ne bi kazalo teh konkretnih instrumentov vključiti v predloženi zakon, 
ker bomo sicer morali zakon, ki je sistemskega značaja, pogosto spreminjati 
oziroma dopolnjevati. Odbor je bil mnenja, naj bi se konkretni instrumenti 
uveljavili s posebnim zakonom, ki bi moral tudi določiti delež sredstev za 
otroški dodatek in delež za otroško varstvo ter oprediliti obveznosti družbeno- 
političnih skupnosti za varstvo otrok kmetijskih proizvajalcev (del dohodnine). 
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V razpravi je -bilo posebej poudarjeno, da uveljavitev novega sistema finan- 
ciranja otroškega varstva ne bi smela itmeti za posledico, da bi dosedanji 
financerji otroškega varstva odrekli nadaljnje sodelovanje pri financiranju te 
družbene dejavnosti. Zlasti je bilo poudarjeno, da bi morale občine in republika 
tudi v prihodnje namenjati za otroško varstvo vsaj toliko sredstev kot doslej. 

Dana je bila sugestija, naj bi v osnovo za odmero prispevka za otroški 
dodatek vključili ne le tiste osebne dohodke, ki so osnova za uveljavljanje pravic 
iz 'socialnega zavarovanja, pač pa tudi druge dohodke, kot npr. dohodke iz 
dopolnilnega in honorarnega dela, avtorske tantieme itd. 

Opozorjeno je bilo, da z osnutkom zakona ni opredeljena obveznost družbe- 
no-političnih skupnosti iz prispevka od dohodka kmetijskih proizvajalcev. Ta 
obveznost bi morala biti v zakonu točneje opredeljena. 

Posebna pozornost je bila posvečena delitvi sredstev, zbranih za nepo- 
sredno otroško varstvo. Prevladalo je mnenje, naj se vsa sredstva za neposredno 
otroško varstvo zbirajo v občinah, v republiki pa bi se zbrala le tista sredstva, 
ki so potrebna za realizacijo sporazumno sprejetega republiškega programa. 

Posebej je bila podčrtana nujnost, da družbenopolitične skupnosti sprej- 
mejo programe otroškega varstva. Taki prograimi so neobhoden pogoj za skladno 
delovanje različnih družbenih dejavnikov in za učinkovitejše združevanje 
sredstev. 

V razpravi je bilo končno poudarjeno, da bo le s skupnimi napori vseh 
družbenih dejavnikov mogoče realizirati naloge, postavljene v srednjeročnem 
planu in sicer, da se v otroško varstvo< zajame 40 000 otrok. Novi zakon ustvarja 
pogoje za realizacijo te naloge, saj bo ob nakazanih instrumentih že v 1. 1968 
mogoče samo na tej osnovi zbrati za otroško varstvo ca. 3,8 milijarde S din. 

Za poročevalca na seji zbora je začasni odbor določil poslanko dr. Bogomilo 
Kranj c-Rošker. 

Št.: 402-104/67 
Ljubljana, 26. 10. 1967 

POROČILO 

o urejanju delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih samoupravnih aktih 

Začasni odbor za samoupravljanje v delovnih orga- 
nizacijah je na svojih sejah dne 9. in 25. oktobra ter 2. novembra t. 1. 
razpravljal o urejanju delovnih razmerij v delovnih organizacijah. Kot osnova 
za razpravo v odboru so služila tale gradiva: 

— analiza o statutih in drugih splošnih aktih delovnih organizacij v 
zvezi z delovnitmi spori, ki jo je pripravilo vrhovno sodišče SR Slovenije; 

—• informacija »Delovna razmerja v statutih in pravilnikih o delovnih 
razmerjih«, ki jo je pripravil republiški svet Zveze sindikatov za Slovenijo; 

— stališča predsedstva republiškega sveta Zveze sindikatov za Slovenijo 
o notranji zakonodaji v delovnih organizacijah in 

— povzetek raziskave o urejanju medsebojnih delovnih razmerij v splošnih 
aktih industrijskih in rudarskih organizacij SR Slovenije, ki jo je predložil 
inštitut za javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani. 

Začasni odbor za samoupravljanje v delovnih organizacijah predlaga že 
tretjič v zadnjih dveh letih organizacijsko-političnem u zboru, naj v okviru 
svoje pristojnosti razpravlja o vprašanjih, ki se pojavljajo v delovnih organi- 
zacijah v zvezi s samoupravnim urejanjem delovnih razmerij. 
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Teh vprašanj se odbor ponovno loteva zato, ker je njih rešitev in sploh 
uveljavljanje in razvijanje delovnega prava v širšem pctmenu besede, velik 
prispevek k dvigu produktivnosti dela in izgradnji novih medsebojnih odnosov, 
ki so bistveni del resničnih socialističnih družbenih odnosov. 

Prva razprava v organizacijsko-političnem zboru (28. 2. 1966) je ugotovila 
veliko zaostajanje pri urejanju delovnih razmerij v delovnih organizacijah s 
samoupravnimi splošnimi akti. Zbor je tedaj, kot tudi ob kasnejši razpravi, 
pozval organe upravljanja v delovnih organizacijah, sindikalne organizacije, 
občinske skupščine in vse druge dejavnike, naj se z večjo prizadevnostjo in 
predvsem odgovornostjo, zavzamejo za nenehen razvoj samoupravljanja in za 
Urejanje delovnih razmerij s splošnimi akti. 

iKer pa si je naša družbena skupnost z gospodarsko in družbeno reformo 
postavila kot cilj nadaljnje konkretiziranie in kvantificiranje socialističnih 
ustavnih načel, je postajalo vse aktualnejše urejanje delovnih razimerij v delov- 
nih organizacijah. Praksa je pokazala, da nerazvitost in zaostajanje samouprav- 
nih odnosov v delovnih organizacijah zavira tako naš gospodarski, kot tudi 
družbeni razvoj. 

Vse to je narekovalo, da je začasni odbor organizacijsko-političnega zbora 
za samoupravljanje v delovnih organizacijah vnovič razpravljal o problematiki 
urejanja delovnih razmerij v delovnih organizacijah s samoupravnimi akti. 

Za razliko od prejšnjih priprav gradiv za sejo zbora se je začasni odbor 
to pot odločil, da uporabi že sestavljene analize in naročil posamezne informa- 
cije, ki so bile kot celota predmet razprav. V razpravah na sejah odbora so 
sodelovali predstavniki vrhovnega sodišča SR Slovenije, republiškega sveta 
Zveze sindikatov Jugoslavije, republiškega sekretariata za delo in inštituta za 
javno upravo in delovna razmerja pravne fakultete univerze v Ljubljani. 

Odbor je na osnovi tako zbranih gradiv in ob sodelovanju povabljenih 
predstavnikov posameznih institucij in organizacij ponovno ugotovil, da se je 
s samoupravnim ure janjetrn, delovnih razmerij v delovnih organizacijah začel 
proces, ki ga je treba stalno realno ocenjevati, kontinuirano znanstveno razi- 
skovati in spremljati s poglobljenim občutkom za nenehen razvoj socialističnih 
družbenih odnosov v ožjih in širših delovnih, kakor tudi družbeno-političnih 
skupnosti. 

V razpravah in tudi v navedenih gradivih so bili stalno prisotni utemeljeni 
in neutemeljeni predlogi prakse in teorije po manjših in večjih spremembah 
in dopolnitvah doslej še ne dovolj uveljavljenega in preizkušenega temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih. Ker začasni odbor za samoupravljanje v delovnih 
organizacijah ni dobil nobenih formalnih predlogov za spremembe in dopolnitve 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, tudi ni mogel o njih konkretneje 
razpravljati in zavzeti določenih stališč. O posameznih mnenjih je lahko raz- 
pravljal le načelno. 

Začasni odbor soglaša z ugotovitvami posameznih institucij in organizacij, 
ki so sodelovale pri pripravi gradiva, da je pri razvijanju samoupravnega 
urejanja delovnih razmerij v delovnih organizacija opaziti napredek v pri- 
merjavi s prvimi statuti in pravilniki in to seveda bolj v kvantitativnem, kot 
pa v kvalitativnem urejanju posameznih vprašanj. Stanje pa še zdaleč ni 
zadovoljivo, saj je število nezakonitih določb v analiziranih splošnih aktih 
močno zaskrbljujoče. Odbor meni, da je treba zbor opozoriti še posebej na 
sorazmerno številno neuporabnost splošnih aktov v praksi zaradi njihovih 
večjih vsebinskih, oblikovnih in jezikovnih pomanjkljivosti. V splošnih aktih 
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je še vse premalo izvirnih samoupravnih rešitev, ki bi ustrezale specifičnostim 
posameznih delovnih organizacij in ki bi bile obenem tudi močno usmerjene v 
pospešenejši razvoj naše celotne družbe. 

Vzrokov za tako stanje je več in med njimi omenjamo samo nekatere. 
Predvsem je zaskrbljujoče, da je pri urejanju delovnih razmerij in sprejemanju 
splošnih aktov še precej zapostavljena demokratičnost in od tod deloma tudi 
izvira zelo slaba angažiranost neposrednih proizvajalcev pri iskanju konkretnih 
rešitev in pri nadzoru, kako se uveljavljajo sprejeti splošni akti. Pri nekaterih 
delavcih na vodilnih delovnih mestih pa je opaziti upad interesa za samo- 
upravno urejanje delovnih razmerij tudi zaradi nezadostnega znanja o uprav- 
ljanju v delovnih organizacijah, ki so si ga pridobili v šolah, deloma pa hromi 
njihovo delo tudi nenehno dopolnjevanje in spreminjanje predpisov ter na 
sploh hiperprodukcija naše državne zakonodaje s področja delovnih razmerij. 
Ponekod je čutiti še večji ali manjši odpor proti razvijanju samoupravljanja 
pod že znano pretvezo, da vse to ovira uspešno gospodarjenje oziroma izvajanje 
gospodarske in družbene reforme. 

Ob tem odbor ugotavlja, da so tako v delovnih organizacijah, kot tudi 
izven njih, še dokaj slabo razvite neustrezne strokovne službe, ki bi skladno 
z našim razvojem stalno spremljale in s strokovno znanstveno dognanostjo 
pomagale in pospeševale razvoj samoupravljanja oziroma samoupravnega ure- 
janja delovnih razmerij v širšem pomenu besede. To je tembolj nujno in 
potrebno, ker je samoupravno pravo specifično in ga je težje razvijati in uve- 
ljavljati v praksi, kot državno pravo s področja delovnega prava. Odbor še 
ugotavlja, da so občinske skupščine v glavnem pokazale kampanjski interes 
za razvoj avtonomnega samoupravnega prava v delovnih organizacijah in to 
le ob sprejemanju statutov; o ostalih splošnih aktih pa, razen nekaterih, 
nimajo pregleda in zategadelj tudi ne morejo spremljati njihovega izvajanja in 
njihove učinkovitosti. Spremljanje in obravnavanje te problematike bi vplivalo, 
da bi se občinske skupščine in predvsem zbori delovnih skupnosti hitreje 
in močneje uveljavili kot organi družbenega samoupravljanja na svojih ob- 
močjih. 

Odbor meni, da se pri uveljavljanju samoupravnega urejanja delovnih 
razmerij vedno močneje postavlja kot eno izmed temeljnih vprašanj hitrejše 
razreševanje odnosov med državo in samostojno samoupravno delovno orga- 
nizacijo, oziroma vprašanje, kakšen dinamičen odnos naj bo med državnim 
in avtonomnim pravom delovnih organizacij. Pri razreševanju teh vprašanj 
pa smo šele na začetku progresivnejšega razvoja in nekateri predlogi za spre- 
membe in dopolnitve temeljnega zakona o delovnih razmerjih, »utemeljeni« 
z zahtevami prakse ali teorije, vlečejo bolj nazaj kot naprej. 

Odbor se je strinjal z ugotovitvami sodelujočih, da veljavni temeljni zakon 
o delovnih razmerjih res ni idealen. V nekaterih določbah ni dovolj jasen 
in zaradi pomanjkljive pravne tehnike je ponekod tudi pomanjkljiv, vendar 
pa so njegova osnovna načela močna opora za razvoj samoupravljanja in jih 
nikakor ne bi smeli okrnjevati ali spreminjati. 

Glede na nekatera stališča, da bi bilo potrebno spremeniti in dopolniti 
temeljni zakon o delovnih razmerjih, je bil odbor mnenja, da vse ne dovolj 
preučene, improvizirane in nagle spremembe zakona, posebej še na tako občut- 
ljivem področju, kot so delovna razmerja, lahko le ovirajo razvoj samouprav- 
ljanja, predvsem zato, ker vedno bolj z nezaupanjem v stalnost in veljavnost 
izvirnih samoupravnih rešitev, pasivizirajo člane delovnih skupnosti in povzro- 
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ča jo odpor zaradi občutnih materialnih stroškov, ki jih povzročajo vsakokratne 
spremembe in dopolnitve. S tem v zvezi je odbor usvojil stališče, da bi bilo 
potrebno v bodoče pri spremembah in dopolnitvah bolj kot doslej zbirati 
in analizirati iniciative delovnih organizacij. Pri tem pa se zastavlja tudi 
vprašanje, kaj je o teh iniciativah in doseženi praksi treba reševati z državno 
zakonodajo, kolikor je še potrebno na posameznih področjih takšno urejanje 
delovnih razmerij in končno-, kaj bi ob resnični temeljni zakonodaji že morale 
samostojno urejevati posamezne republike in delovne skupnosti. 

Odbor se strinja tudi z mnenjem sodelujočih, da tudi pri nas že dozorevajo 
pogoji za kodifikacijo delovnega prava, kar pa že zdaj zahteva resno poglob- 
ljeno znanstveno-raziskovalno delo. 

Začasni odbor je sklenil, da zboru predloži v razpravo »Informacijo1 o 
urejanju delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih samoupravnih aktih 
na območju SR Slovenije«, v kateri je inštitut za javno upravo in delovna 
razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani po smernicah odbora prikazal posa- 
mezne ugotovitve analiz in raziskav, ki so zgoraj navedene, in stališča posa- 
meznih organov oziroma organizacij do nekaterih vprašanj. 

Odbor meni, da zahteva vprašanje spremembe temeljnega zakona poglob- 
ljeno proučitev in razpravo z vsemi zainteresiranimi organi in organizacijami, 
zlasti pa z organi upravljanja v delovnih organizacijah, kot tudi z ostalimi 
odbori zborov Skupščine SR Slovenije. Sele tako zbrane ugotovitve, lahko 
služijo za pripravo in sprejem stališč, ki naj bi jih pristojna zbora sprejela 
na eni izmed prihodnjih sej. 

Odbor zato predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da sproži razpravo 
o teh vprašanjih tudi v republiškem in gospodarskem zboru, obenem pa nalOzi 
odboru našega zbora, da nadaljuje z začetim delom v okviru te naloge in svoja 
prizadevanja uskladi z delom drugih pristojnih skupščinskih teles. 

Št.: 1-2/67 . 
Ljubljana, dne 6. 11. 1967 

PREDLOG SKLEPA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov vrhovnega sodišča 
SR Slovenije 

.v S 
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 

republike Slovenije ter II. emandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije (Uradni list SRS, št. 16-144/67) in 17. člena zakona o sodiščih splošne 
pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije na seji dne 3. novembra 1967 sprejel 

SKLEP 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov vrhovnega sodišča 
SR Slovenije 

I. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije ima 25 sodnikov porotnikov. 
27» 
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li. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 
! 1. BELTRAM Julij, predsednik komisije za prošnje in pritožbe, Zveza zdru- 

ženj borcev NOV Slovenije; 
2. BENEDIČIČ Jože, komercialist, tovarna obutve »Peko«, Tržič; 
3. DOLENC Elica, sekretar, izvršni odbor občinske konference SZDL, Ma- 

ribor; 
1 4. GERZELJ Adolf, direktor Postojnske jame, Postojna; 

5. GRAŠlC Ivan, svetovalec in analitik za prosveto in kulturo, skupščina 
občine Novo mesto; 

- 6. HERMAN Lojze, politični delavec, Centralni komite ZK Slovenije; 
7. JUGOVIC inž. Fanika, analitik, kreditna banka Celje, podružnica za kme- 

tijstvo; 
8. KRAJNC Ivan, ravnatelj, šolski center za blagovni promet, Maribor; 
6. KRIŽNIK inž. Veljko, do sedaj poslanec republiškega zbora Skupščine 

SR Slovenije; 
10. LEBEN Franc, do sedaj poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slo- 

venije; 
11. LUKANC Marija, šef izpostave, komunalni zavod za socialno zavarovanje 

Ljubljana, izpostava Kamnik; 
12. MUHAR Tinka, šef splošno kadrovskega sektorja, veletrgovina »Astra« 

Ljubljana; 
13. NAGLAV Ado, upravnik, revirski muzej NOB, Trbovlje; 
14. OBLAK Slavko, direktor medkrajevnega potniškega prometa, Ljubljana- 

transport, Ljubljana; 
15. OCEPEK Lojze, upokojenec, Ljubljana, Veselova 8; 
16. OSREDKAR Uči, inž. kemije, kemijski inštitut »Boris Kidrič«, Ljubljana; 
17. OSTERMAN Terezija, strokovni sodelavec za poklicno usmerjanje, komu- 

nalni zavod za zaposlovanje, Koper; 
18. POSEGA Miro, šef splošnega sektorja, avtobusni promet, Maribor; 
19. PREŠEREN Cilka, upokojenka, Ljubljana, Ruska 3; 
20. SKARJA-SKERGET dr. Meta, vodja enote za zdravstveno varstvo šolskih 

otrok, zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, Ljubljana; 
21. STOPAR Viktor, upokojenec, Ljubljana, Titova 85; 
22. VIŽINTIN Milo, družbeno-politični delavec, občinska konferenca SZDL, 

Nova Gorica; 
23. VILD Marija, vodja kadrovsko-socialnega sektorja, tovarna oblačil, perila 

in pletenin »Mura«, Murska Sobota; 
24. ZALOŽNIK Lojze, tehnolog, »Iskra«, tovarna elektrotehničnih in fino- 

mehaničnih izdelkov, Kranj; 
25. ZUPANČIČ Viktor, do sedaj poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slo- 

venije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predsednik vrhovnega sodišča SR Slovenije je poslal komisiji za volitve in 
imenovanja Skupščine SR Slovenije poročilo, iz katerega je razvidno, koliko 
zadev je reševalo vrhovno sodišče SR Slovenije v letu 1966 in sicer: iz področja 
ljubljanskega okrožja 302 kazenske zadeve in 423 civilnih zadev; iz področja 
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kranjskega okrožja 82 kazenskih zadev in 111 civilnih zadev; iz področja gori- 
škega okrožja 5 kazenskih zadev in 39 civilnih zadev; iz področja koprskega 
okrožja 92 kazenskih zadev in 87 civilnih zadev; iz področja (mariborskega in 
celjskega okrožja 424 kazenskih zadev in 296 civilnih zadev; iz področja mursko- 
soboškega okrožja 56 kazenskih zadev in 56 civilnih zadev in iz področja 
novomeškega okrožja 88 kazenskih zadev in 71 civilnih zadev. 

Glede na te ugotovitve je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije v sodelovanju s predstavniki občinskih konferenc SZDL, gospodarskih 
organizacij in predsednikom vrhovnega sodišča SR Slovenije sestavila predlog 
kandidatov za sodnike porotnike vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Med predlaganimi kandidati je zaposlenih: v gospodarstvu 8 ali 32%, i v 
družbenih službah 8 ali 32 '%>, v družbeno-političnih organizacijah 6 ali 24 %. 
Upokojenci so trije, kar predstavlja 12°/o. Od 25 kandidatov za sodnike porot- 
nike je predlaganih 10 žensk, kar predstavlja 36%. Da bi se zagotovila konti- 
nuiteta dela, je med predlaganimi kandidati 9 dosedanjih sodnikov porotnikov, 
kar predstavlja 36%. 

PREDLOG SKLEPA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča 
v Novem mestu 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije (Uradni list SRS, št. 16-144/67 in 17. člena zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije na seji dne 3. novembra 1967 sprejel 

SKLEP 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča 
v Novem mestu 

I. 

Okrožno sodišče v Novem mestu ima 100 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 

1. ABRAM Ivan, zasebni kmetovalec, Dobrava 3, p. Kostanjevica; 
2. AVSEC Vika, psiholog, komunalni zavod za zaposlovanje, Novo mesto; 
3. BABIC Vinko, jamomerec, rudnik rjavega premoga, Kanižarica; 
4. BAJT Olga, gospodinja, Brežice, Tctmšičeva št. 13; 
5. BARBIC Franc, elektromehanik, belokranjska trikotažna industrija »Beti1«, 

Metlika; 
6. BEVC Rudi, obratovodja, zavod za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, 

Novo mesto; 
7. BOGOVIč Slavko, referent v nabavnem oddelku, »Novofeks« tekstilna 

tovarna Novo mesto; : \ 
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■8. BOSTIC Nad,a, ravnateljica, osnovna šola »Katja Rupena«, Novo mesto; 
9. BRATOS Dominik, železniški uslužbenec, železniška postaja, Novo mesto; 

r 10. BUTALA Ivan, preddelavec, »Novoteks« tekstilna tovarna Novo mesto 
obrat II. Metlika; 

11. BUTARA Jože, upokojenec, Novo mesto, Cesta herojev 10; 
12. CIGOJ Henrik, upokojenec, Novo mesto, Dilančeva 1; 

< 13. CVELBAR Jože, vodja poslovne enote, kmetijska zadruga, »Krka«, Novo 
mesto; 

14. CEFARIN Anton, tehnični vodja centralnega servisa, industrija motornih 
vozil, Novo mesto; 

v 15. DRENIK Peter, lesni tehnik-planer, »Novoles«, lesni kombinat Novo mesto; 
16, DRENOVEC Marjan, elektromehanik, »Pionir«, splošno gradbeno podjetje 

Novo mesto; 
17. DRZANIC Adam, zasebni kmetovalec, Dolenja vas, p. Artiče; 

s 18. DVOJMOC Vojko, referent za izvoz in uvoz, konfekcija »Lisca«, Sevnica; 
19. FILIPClČ Jože, avtomehanik, avtotransportno podjetje »Prevoz«, Brežice; 
20. GOLOB Franc, sekretar, podjetje za stanovanjsko gospodarstvo in urejanje 

naselij, Novo mesto-; 
21. GRAČNER Franc, rudarski tehnik, rudnik rjavega premoga, Senovo; 
22. GRMOVŠEK Ivan, direktor, trgovsko podjetje »Krka«, Brežice; 
23. HAFNER Marinka, šolski upravitelj, osnovna šola Boštanj; 
24. HREN Ludvik, upravnik, gostinsko podjetje »Restavracija«, Čatež ob Savi; 
25. JAKŠE Ana, učiteljica, osnovna šola Črnomelj; 
26. JANČIČ Anica^ strojepiska, občinski sodnik za prekrške, Novo mesto1; 
27. JEKE Jože, analitik, kopitarna Sevnica; 
28. JENKO inž. Vlado, vodja tehnične službe, gozdno gospodarstvo, Brežice; 
29. JUNKAR Franc, varnostni tehnik, termoelektrarna, Brestanica; 
30. KERSlČ Marica, tehnični sekretar, občinski komite ZK Sevnica; 
31. KMETEC Franc, vodja računskega sektorja, rudnik rjavega premoga, Se- 

novo; 
32. KNEZ Jože, referent za izobraževanje, tovarna celuloze in papirja »Djuro 

Salaj«, Krško; 
33. KOCE Andrej, analitik, komunalni zavod za zaposlovanje, Novo mesto; 
34. KOČEVAR Lojze, kadrovik, »Iskra«, Kranj, tovarna kondenzatorjev, Se- 

mič; 
35. KOMAN Leo, učitelj, zavod za prosvetno-pedagoško službo, Krško; 
36. KOPINČ Martin, HTV referent, tovarna pohištva Brežice; 
37. KOPRIVNIK Božo', strojnik parnih turbin, tovarna celuloze in papirja 

»Djuro Salaj«, Krško; 
38. KOREN Zofija, socialna delavka, občinska skupščina, Sevnica; 
39. KOSMATIN inž. Meta, referent za asfalt in gramoz, cestno podjetje Novo 

■ mesto; 
40. KRHIN inž. Miha, referent za kmetijstvo in gozdarstvo, občinska skupščina 

Trebnje; 
41. KROMSEK Boris, referent za upravno gospodarske zadeve, občinska skup- 

ščina Brežice; 
42. LOVŠE Cveta, vodja računskega sektorja, »Dana«, tovarna likerjev in 

destilacija, Mirna; 
43. MEDLE Franc, zasebni kmetovalec, Smarjeta 4, pošta Smarjeta; 
44. MEZAN Ludvik, zasebni kmetovalec, Gornje Ponikve 1, p. Trebnje; 
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45. MIKLIČ Joža, šef gospodarsko finančne službe, »Krka«, tovarna zdravil, 
Novo mesto; 

46. MIKOLAVClC Heda, upokojenka, Krško, Cesta 4. julija 51; 
47. MIRTIČ Ciril, prodajni referent, »Petrol«, Novo mesto; 
48. MIRTIČ Venceslav, vodja elektro oddelka, industrija motornih vozil, Novo 

mesto; 
49. MITRIČ Anica, industrijska šivilja, »-Labod«, tovarna perila, Novo mesto; 
50. MLINAR Franc, poslovodja prodajalne, kmetijska zadruga »Krka«, Novo 

mesto; 
51. MODIC Dušan, profesor, gimnazija Novo mesto; 
52. MOLAN Stanko, kmetijski tehnik, kmetijska zadruga, »Agraria«, Brežice; 
53. MOLEK Frenk, šef za gospodarstvo, občinska skupščina Metlika; 
54. NOVAK Nada, sekretar podjetja, podjetje za popravilo voz, Dobova; 
55. PAVLAKOVIČ Franc, šef krajevnega urada, krajevni urad, Vinica; 
56. PECNIK Friderik, poslovodja, trgovsko podjetje Sevnica; 
57. PETRIC Martina, upokojenka, Novo mesto, Breg 11; 
58. PIRKOVIC Jože, vodja montaže drsnih obročkov, »Iskra«, tovarna ele- 

mentov za elektroniko Ljubljana, obrat Upori Šentjernej; 
59. PLUT Ivan, vodja splošne službe, »Iskra«, tovarna elementov za elektro- 

niko Ljubljana, Obrat keramičnih kondenzatorjev, Žužemberk; 
60. POGAČAR Betka, trgovska pomočnica, trgovsko podjetje »Preskrba«, 

Krško; 
61. POLANKO Franc, direktor, gostišče »Grmada«, Trebnje; 
62. PONIKVAR Stane, trgovski poslovodja, veletrgovina »Mercator«, Poslovna 

enota Gradišče, Trebnje; 
63. POTRČ Marjeta, šef splošnega sektorja, »Krka«, tovarna zdravil, Novo 

mesto; 
64. PRESKAR Ivan, profesor, osnovna šola bratov Ribar, Brežice; 
65. PREŠEREN dipl. inž. Franc, vodja proizvodnega okoliša, kmetijska zadruga 

Trebnje; 
66. PUNGERČIČ Evgen, vodja splošnega oddelka, »Dolenjka«, trgovsko pod- 

jetje na debelo in drobno, Novo mesto; 
67. REMS Tone, fakturist, pekarna in slaščičarna, Novo mesto; 
68. RIFELJ Kristina, logoped, posebna šola, Ssnihel; 
69. ROMIH Joško, komercialist, »Agrokcmbinat«, trgovsko in proizvajalno 

podjetje, Krško; 
70. ROMIH Vida, finančni knjigovodja, rudnik lignita, gline in kremenovih 

peskov, Globoko; 
71. RUS Danilo, veterinarski inšpektor, občinska skupščina, Črnomelj; 
72. SAVNIK Boris, upravitelj, poklicna kovinarska in avtomehaniška šola, 

Novo mesto; 
73. SLAK Marija, konfekcijska delavka, modna oblačila, obrat Trebnje; 
74. SLAPŠAK Stanko, vodja transporta, »Metalna« Krmelj; 
75. SMERDEL Slavko, ravnatelj, osnovna šola, Krško>; 
76. STARIČ Jože, vodja ekonomske enote, kmetijska zadruga »Krka«, Novo 

mesto; 
77. STREL Janez, računovodja, splošno kleparstvo, Kostanjevica; 
78. ŠEŠKO Stane,, vodja tehničnega sektorja, mizarska produktivna zadruga 

Sevnica; 
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79. ŠKOF inž. Ružica, vodja kontrolne službe, belokranjska trikotažna indu- 
strija »Beti«, Metlika; 

80. ŠKOF Vladka, ravnateljica, osnovna šola Suhor; 
81. ŠKUFCA Stanko, vodja plansko analitskega oddelka, gozdno gospodarstvo, 

Novo mesto; 
82. ŠTEFANIČ inž. Malka, agroncim, kmetijska zadruga, Črnomelj; 
83. ŠTOK Jože, vodja kadrovsko-socialnega sektorja, »Novoles«, lesni kom- 

binat, Novo mesto; 
84. TRAMPUZ Janja, vodja pisarne, skupščina občine Krško; 
85. URBAS Anton, zasebni kmetovalec, Grabrovec 11, p. Metlika; 
86. VAJS Anton, kalkulant, »Zora«, lesna predelovalna industrija, Črnomelj; 
87. VAJS Jože, revirni vodja, gozdni obrat Črnomelj; 
88. VARDJAN inž. Vladimir, vodja konstrukcije in razvoja, belokranjska 

železolivarna in strojna tovarna »Belt«, Črnomelj; 
89. VOGLAR Branko, direktor, splošno obrtno podjetje, Krško; 
90. VRABEC Marjan, sekretar, »Iskra«, tovarna usmerniških naprav, Novo 

mesto; 
91. ZEMLJAK Maks, vodja splošnega sektorja, kmetijski kombinat »Zasavje«, 

Sevnica; 
92. ZEVNIK Franc, zasebni kmetovalec, Čatež 27, p. Čatež; 
93. ZOBEC dipl. inž. Ivo, upokojenec, Novo mesto, Trdinova 10; 
94. ZORE Albin, nabavni referent, tovarna šivalnih strojev, Mirna; 
95. ZORKO Anton, višji rentgenski tehnik, splošna bolnica Brežice; 
96. ZUPAN Joško, profesor, osnovna šola Šentrupert; 
97. ZUPANC Marjan, vodja strojno inventarnega parka, »Pionir«, splošno 

gradbeno podjetje, Novo »mesto; 
98. ZABČIČ Jože, tehnični vodja, »Kornet«, konfekcija Metlika; 
99. ZlBERT Zalka, administrativna delavka, občinski komite ZKS Trebnje; 

100. ZNIDARŠIČ Jože, skupinovodja gozdnih delavcev, gozdni obrat Sevnica. 

Št.: 111-12/67 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
30. oktobra 1967 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega 
sodišča v Novem mestu. Po predlogu predsednika okrožnega sodišča v Novem 
mestu je potrebno za nemoteno delo sodišča 100 sodnikov porotnikov. O profilu 
in strukturi kandidatov za sodnike porotnike so bile obširne razprave na terenu. 

Predlog kandidatov, ki ga dajemo zboru, je sestavljen na podlagi predlogov 
občinskih konferenc SZDL, samoupravnih organov delovnih organizcij, družbe- 
nih služb in upravnih odborov sindikalnih podružnic. 

Delavski sveti delovnih organizacij so predlagali 7% kandidatov, upravni 
odbori delovnih organizacij 33% kandidatov, upravni odbori sindikalnih po- 
družnic 7 % kandidatov, samoupravni organi v družbenih službah 14% kan- 
didatov, krajevni odbori SZDL 11 % kandidatov in izvršni odbori občinske 
konference SZDL 28 % kandidatov za sodnike porotnike. 

Med predlaganimi kandidati je 69 % zaposlenih v gospodarstvu in 31 % 
v družbenih službah. 
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Po šolski izobrazbi je sestav sledeči: 33'% kandidatov ima nižjo šolsko 
izobrazbo, 37 °/o srednjo šolsko izobrazbo, 12% višjo in ,18% visoko šolsko 
izobrazbo. 

Povečalo se je število žensk od 23 °/o na 26 %. 
Število kandidatov iz posameznih občin je odvisno od števila kazenskih in 

civilnih zadev, ki odpadejo na občine. 
Med predlaganimi kandidati je 26 % dosedanjih sodnikov porotnikov. Vsi 

kandidati so dali svoj pristanek na izvolitev. 

VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije na osnovi svojih 
sklepov na sejah dne 18. julija, 9. oktobra in 3. novembra 1967 

Izvolijose: 

1. kot člani ustavnega sodišča SR Slovenije: 
Milan A p i h, Jože Borštnar, dr. Miha Potočnik in Mira Sve- 

tina, dosedanji člani ustavnega sodišča SR Slovenije. 

2. kot člana začasnega odbora za komunalni sistem organizacijsko-poli- 
tičnega zbora: 

inž. Ljudmila Krese in Tatjana Lokovšek. 

3. kot člani komisije za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji: 
za predsednika: Drago Seliger, predsednik odbora za prosveto in kul- 

turo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
za člane: Stane Dolanc, sekretar univerzitetnega komiteja ZK, Ljub- 

ljana, 
inž. Milivoj R a i č, profesor na višji tehniški šoli v Mariboru in 
Ludvik Zaje, predsednik izvršnega odbora republiške izobraževalne 

skupnosti. 

4. kot sodniki za prekrške republiškega senata za prekrške: 
Marjan Golob, sodnik za prekrške pri skupščinah občin Ljubljana, 
Margareta L u n d e r , sodnica občinskega sodišča v Ptuju in 
Miloš O g r i n , strokovni sodelavec pri republiškem senatu za prekrške. 

Razrešijo se: 

1. kot člani komisije za proučitev visokega šolstva v SR Sloveniji: 
inž. Marko Bule, kot predsednik komisije, 
Janez Hočevar, Drago Seliger in inž. Marjan Tepina, kot 

člani komisije. 

2. kot sodnika za prekrške v republišketm senatu za prekrške: 
Janez Bolha in Ferdo Kosem. 

3. kot generalni direktor splošne gospodarske banke SR Slovenije: 
Riko J e r m a n, dosedanji direktor te banke. 
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4. kot člana upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij: 

inž. Miran Mejak, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
inž. Karmelo B u d i h n a, generalni konzul SFRJ v Celovcu. 

5. kot republiški sekretar v izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije: 
Mirko T u š e k. 

Imenujejo se: 

1. za glavnega direktorja centralne službe družbenega knjigovodstva za 
SR Slovenijo: 

Alojz K e r s n i č , sedanji glavni direktor te centrale. 

2. za člana upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij: 

inž. Ivo Pariš, svetovalec v gospodarski zbornici SR Slovenije za pred- 
sednika upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih organi- 
zacij in 

inž. Miran Mejak, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za člana 
upravnega odbora. 

3. za člana upravnega odbora sklada federacije za kreditiranje gospodar- 
skega razvoja gospodarsko nezadostno' razvitih republik in krajev: 

Mirko J a m a r , predsednik odbora za proizvodnjo in promet republiškega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

4. za člane sveta republiškega zdravstvenega centra: 
za predsednika: doc. dr. Bojan Fortič, direktor inštituta za pljučne 

bolezni in tuberkulozo Golnik, 
za člane: doc. dr. Bojan Accetto, predstojnik inštituta za geriatrijo in 

gereontologijo kliničnih bolnic Ljubljana, 
dr. Lidija Andoljšek, direktor inštituta za načrtovanje družine, 

Ljubljana, 
prof. dr. Bogdan Brecelj, predstojnik ortopedske klinike, Ljubljana, 
prof. dr. Franc Celesnik, predstojnik klinike za čeljustno kirurgijo, 

Ljubljana, 
prim. dr. Adolf D r o 1 c, direktor zdravstvenega doma Maribor, 
dr. Anton Fazarinc, zdravnik (medicina dela) komunalnega zavoda za 

socialno zavarovanje, Celje, 
Anton Grabenšek, direktor komunalnega zavoda za socialno zavaro- 

vanje, Ljubljana, 
dr. Slobodan Grobelnik, šef-zdravnik republiškega zaveda za rehabi- 

litacijo invalidov, Ljubljana, 
doc. dr. Miloš K o b a 1, zdravnik-jpsihiater, predstojnik zdravstvene službe 

republiškega sekretariata za notranje zadeve, Ljubljana, 
prim. dr. Ivam Kopač, direktor splošne bolnice Celje, 
prof. dr. Stanislav Mah kota, predstojnik interne klinike v Ljubljani, 
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dr. Jože M a r o 11, direktor zdravstvenega dcma Ljubljana-Bežigrad, 
dr. Samo M o d i c , predstavnik oddelka za medicino dela zavoda za zdrav- 

stveno varstvo Maribor, 
dr. Štefan Plut, pediater, predstojnik otroškega oddelka splošne bolnice, 

Jesenice, 
prof. dr. Božena Ravnihar, direktor onkološkega inštituta v Ljubljani, 
dr. Bogomir Skrget, zdravnik-kirurg kirurgične klinike kliničnih bol- 

nic Ljubljana, 
prim. dr. Zmago S 1 o k a n , direktor splošne bolnice Maribor, 
dr. Janko Sušnik, direktor zdravstvenega doma Ravne, 
Stane S e 1 i h , odvetnik, Ljubljana, 
Majda Slajmer-Japelj, direktor medicinske srednje šole v Mari- 

boru, 
dipl. ek. Lovro Š u b e 1 j , ekonomist pri skupnosti zdravstvenih zavodov 

SR Slovenije, Ljubljana, 
dr. Dušan Tomažič, direktor zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, 
dr. Vladimir T r o š t, predsednik sveta . medobčinskega zdravstvenega 

centra Koper, 
mg. ph. Janez V r b i n c, direktor lekarne kliničnih bolnic, Ljubljana. 

5. za republiškega javnega pravobranilca: 
Fedor Košir, dosedanji republiški javni pravobranilec. 

6. v razpisno komisijo za sestavo predloga za direktorja republiškega za- 
voda za socialno zavarovanje v Ljubljani: 

Mirko Zlatnar, svetovalec v Skupščini SR Slovenije. 
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	4. Obravnava predmetnika za slovenske osnovne šole na narodnostnomešanem območju občin Izola, Koper in Piran ter učnega načrta zapouk italijanskega jezika
	5. Obravnavanje predmetnika in učnega načrta za dvojezične osnovne šole
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	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
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	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 33. seje socialno-zdravstvenega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Obravnava nekaterih aktualnih problemov zdravstvenega varstva inzdravstvenega zavarovanja, invalidsko-pokojninskega zavarovanja in sklada otroškega dodatka (skupno z republiškim zborom)
	4. Razprava o osnutku zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik družbenega varstva otrok v SR Sloveniji



	Organizacijsko-politični zbor
	43. seja — 18. julija 1967
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 42. seje organizacijsko-političnega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Obravnava likvidacije poslovnega združenja EKK Velenje in sklepanje o potrditvi sporazuma o ureditvi premoženjskih in pravnih razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje(skupno z republiškim in gospodarskim zborom)


	44. seja — 13. novembra 1967
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 43. seje organizacijsko-političnega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Razparava o urejanju delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih samoupravnih aktih na območju SR Slovenije
	4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov
	5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakotna o poravnalnih svetih
	6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija
	7. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje adaptacije vzgojnega zavoda Veržej
	8. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o razširitvi začasnega odbora za komunalni sistem
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