
SEJNI ZAPISKI 

SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

SEJE OD 1. VII. 196S 
D O 31. VIII. 1 965 

LJUBLJANA 





SEJNI ZAPISKI 

SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

SEJE OD 1. VII. DO 31. VIII. 1965 

LJUBLJANA 1966 





KEPUBirlllZBOR 

25. seja 

(2. julija 1965) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice poslanci! Začenjam 
25. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 
44. člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: inž. Matevž Barle, Ivo Janžekovič, 
inž. Ivica Kavčič, Franci Kolar, Anica Kuhar, Franc Popit, inž. Gregor Pun- 
gairtnik, Franc Zadravec in Jakob Zen. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 24. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 

SR Slovenije za leto 1964; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odmeri vodnega prispevka 

za leto 1965; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o 

agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih taksah; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prometnem davku od ne- 

premičnin in pravic; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o raziskanju prilastitev držav- 

nih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti; 
8. obravnava in sklepanje o prevzemu poroštva; 
9. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o zagotovitvi 1 300 000 000 

sredstev v letu 1966 za financiranje osnovnih šol; 
10. imenovanja in razrešitve; 
11. 'poslanska vprašanja. 

Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Ima 
kdo kak predlog za spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda? (K besedi se 
prijavi Dragica Dekleva, predstavnik Izvršnega sveta.) Prosim. 
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Dragica Dekleva: V imenu Izvršnega sveta predlagam, da Repu- 
bliški zbor preloži razpravo o predlogu zakona o komunalnih taksah na eno 
izmed prihodnjih sej. Izvršni svet predlaga to zaradi tega, ker smatra, da bo 
potrebno takse poglobljeno oceniti v zvezi z njihovo vlogo v današnjem razvoju 
našega gospodarstva. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se zbor strinja, da odložimo 5. točko, 
to je obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih taksah? (Poslanci 
se strinjajo.) 

Ugotavljam, da se Republiški zbor strinja s predlogom, da se obravnava in 
sklepanje o predlogu zakona o komunalnih taksah preloži na eno izmed pri- 
hodnjih sej. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 24. seje Repu- 
bliškega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kako pripombo k temu zapisniku? 
(Ne javi se nihče.) Ker nima nihče pripomb, menim, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na obravnavo poročila 
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije za leto 1964. 

Poročilo je Skupščini SR Sloveniji predložila Republiška skupnost social- 
nega zavarovanja delavcev SR Slovenije. Za svojega predstavnika je skupnost 
določila Ignaca Nagodeta. Ali želi predstavnik Republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev SR Slovenije dati k poročilu še ustno obrazložitev? (Đa.) 
Besedo ima tovariš Ignac Nagode. Prosim! 

Ignac Nagode: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poročilo o poslovanju socialnega zavarovanja v SR Sloveniji za leto 1964 sestav- 
ljeno na osnovi dokumentacije in analiz kakor tudi ocene, ugotavlja, kakšen 
obseg zavzema, kako se razvija, kako se vključuje socialno zavarovanje v naš 
samoupravni sistem. Pri tem lahko hkrati ugotovimo realizacijo osnovnih pravic 
zavarovancev, ki so začrtane z enotnim zakonom, kakor tudi, koliko materialnih 
sredstev iz delitve nacionalnega dohodka zahteva realizacija teh pravic. 

V poročilu so zelo pomembne ugotovitve, da se stalno širi obseg varstva, 
kakor tudi pravic zavarovanih oseb. To se konkretno vidi iz dokumentacije 
skoraj po vseh panogah zavarovanja. V preteklem letu je npr. dobilo iz sredstev 
socialnega zavarovanja kot osnovni vir za preživljanje v obliki pokojnine, inva- 
lidnine, nadomestila za osebni dohodek itd. preko 257 000 prebivalcev Slovenije. 
Poleg tega je 307 000 otrok prejemalo otroški dodatek. Pravico popolnega zdrav- 
stvenega varstva je lahko koristilo 1 275 000 oseb ali skoraj 80 ■% prebivalcev 
Slovenije. Tako širok obseg in visoka raven pravic zahteva hkrati vse večja 
materialna sredstva, ki naraščajo hitreje, kakor raste narodni dohodek. 

Iz podatkov je razvidno, da raste strukturna udeležba socialnega zavaro- 
vanja v delitvi nacionalnega dohodka od 10,3 pred petimi leti na 14,1 °/o v 
lanskem letu, oziroma, če odštejemo rezerve, ki niso bile potrošene, na 12 % 
potrošenega nacionalnega dohodka Slovenije. Po posameznih panogah izkazuje 
največji porast potrošnja zdravstvenega zavarovanja, sledi invalidsko in pokoj- 
ninsko zavarovanje, dočim potrošnja sklada za otroški dodatek v delitvi naci- 
onalnega dohodka Slovenije stalno upada. Ta gibanja delitve narodnega dohodka 
omenjam zato, ker smo že in bomo morali še bolj proučevati materialno bazo, 
na kateri naj slone pravice zavarovancev, obenem pa zagotoviti vsaj skladnost 



25. seja 5 

gibanj z ustvarjenimi sredstvi, kakor tudi, da bodo razpoložljiva sredstva čim- 
bolj racionalno in učinkovito porabljena v vseh panogah socialnega zavarovanja. 

Iz poročila je razvidna tudi pomembna dejavnost samoupravnih organov 
republiške skupnosti, o kateri lahko trdimo, da je bila v preteklem letu, ko so 
se večale materialne pravice Skupščine, zelo uspešna. Ta dejavnost se je pred- 
vsem pokazala pri iskanju najprimernejših oblik pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, organizacije in financiranja socialnega zavarovanja in drugih važ- 
nejših predpisih. Smatram, da je treba prav posebno poudariti enotnost Skup- 
ščine pri reševanju materialnega položaja upokojencev, kar je dobilo podporo 
širše družbeno-politične skupnosti, predvsem Skupščine SR Slovenije. To pa 
seveda ne pomeni, da smo bili v realizaciji vseh zastavljenih ciljev docela 
uspešni, nasprotno, podčrtati je treba ugotovitev, da so pokojnine, invalidnine 
in otroški dodatek kljub različnim dodatkom v letu 1964, zgubili na realni vred- 
nosti v primerjavi z letom 1963, posebno če jih primerjamo s porastom osebnega 
dohodka v tem letu. Povprečna pokojnina v letu 1963 je znašala 61,5 °/o povpreč- 
nega osebnega dohodka, v letu 1964 pa znaša 51,5 %> povprečnega osebnega 
dohodka, realiziranega v tem letu, kar je seveda imelo za posledico poslabšani 
položaj upokojencev. 

Kljub linearnemu povečanju z dodatkom, je mnogo upokojencev, posebno 
uživalcev družinskih pokojnin z najnižjimi prejemki, zaprosilo pri občinah za so- 
cialno podporo. Pri tem lahko ugotovimo absurdnost predpisa, ki sedaj že ne 
velja več in ki je bil v tem, da smo lahko v okviru republiške skupnosti pla- 
nirali in realizirali sredstva za valorizacijo, potrošnjo teh sredstev pa je lahko 
uvajal le zvezni zakon oziroma odlok. Prav gotovo dobi višina ustvarjenih rezerv 
sklada invalidskega in pokojninskega zavarovanja drugačen pomen, ker rezerve 
niso samo rezultat večjih dohodkov, pač pa predvsem rezultat neizpolnjenih 
obveznosti do upokojencev. Tega problema tudi prevedba v celoti ne rešuje, 
čeprav smo skušali v letošnjem letu z varstvenim dodatkom zaščititi predvsem 
najnižje kategorije upokojencev. 

Sličen, čeprav po vsebini različen, je problem financiranja zdravstva. Nismo 
naredili dovolj, da bi še uspešneje vključili zdravstveno zavarovanje v komu- 
nalni sistem ter tako skupno z zdravstvenimi organizacijami in politično-terito- 
rialnimi enotami, predvsem občinami, aktivno reševali zdravstveno zavarovanje 
po programu, ki je rezultat potreb in ekonomske zmogljivosti določenega ob- 
močja. Kljub razmeroma visokemu porastu osebnih dohodkov kot bazi za odvod 
v sklad zdravstvenega zavarovanja izgleda, da je večina komunalnih zavodov in 
komunalnih skupnosti v preteklem letu reševala predvsem finančna vprašanja, 
na relaciji komunalni zavod — zdravstvena ustanova. Pri teh, včasih tudi za- 
ostrenih odnosih, pa večkrat izgleda, kakor da smo pozabili postaviti v ospredje 
samega zavarovanca in njegove potrebe ter njegove možnosti pri uveljavljanju 
zdravstvenega varstva. Opaža se močan porast nezadovoljstva zavarovancev z 
organizacijo zdravstvene službe, kakor tudi s kvaliteto samih zdravstvenih uslug. 
Pojav je toliko bolj resen, če upoštevamo, da so ravno zadnja leta vložena 
velika materialna sredstva za zdravstvene objekte in opremo ter je obenem ob- 
čutno povečana potrošnja denarnih sredstev za zdravstveno varstvo in celotno 
zdravstveno zavarovanje. Čeprav je bilo določeno v programu dejavnosti repu- 
bliške skupnosti, tega nismo uspeli kvalitetno analizirati, prav tako pa tudi niso 
teh pojavov dovolj- ostro in vestno proučile komunalne skupnosti, ki so osnovni 
nosilci realizacije zdravstvene zaščite. 
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Dotaknil bi se tudi odgovornosti samoupravnih organov skupnosti do zava- 
rovanca in delovnih ljudi sploh. Menim, da smo v preteklosti morda preveč 
poudarjali, da ta samouprava nima dovolj pravic, da bi odločala o dajatvah 
materialnega značaja, čeprav se je to posebno v preteklem letu močno spreme- 
nilo, tako da postaja skupščina in organi skupščine in s tem seveda tudi posa- 
mezni član, vključno tudi družba, vse bolj odgovorna za tako ali drugačno re- 
ševanje pravic zavarovanca, kakor tudi za celotno trošenje denarnih sredstev, 
vključno nalaganje rezerv. 

Ne bo odveč, če se kritično vprašamo, ali smo imeli za svoje delo in sklepe 
podporo zavarovancev in delali javno, da bi zavarovanci vedeli, kdo je odgo- 
voren za različne pojave in ukrepe, ki so jih ljudje zelo različno tolmačili. V 
mislih imam na primer zopet zdravstveno zavarovanje, računajoč, da je to se- 
stavni del splošne družbene potrošnje, na katero mora imeti zavarovanec naj- 
manj enak vpliv kot na občinski proračun. Občinski proračun občani večkrat 
skrbno obravnavajo na zborih volivcev, po obsegu skoraj enaka sredstva zdrav- 
stvenega zavarovanja pa se prelivajo od organizacij na potrošnike ob razmeroma 
majhni udeležbi samega zavarovanca. 

Mnenja srno, da tudi obstoječi sistem financiranja zdravstvenega varstva 
ne deluje dovolj stimulativno na racionalno potrošnjo zdravstvenih uslug. Zava- 
rovanec nima občutka direktne koristi, nima občutka, da skrbno gospodari 
s svojo zdravstveno legitimacijo, ker ta legitimacija predstavlja bianco ček, 
ki ga vrednostno izpolni zdravstvena ustanova v breme zdravstvenega zava- 
rovanja. Dogaja se celo, da zavarovanci smatrajo za svojo dolžnost, da izkoriščajo 
zdravstveno zavarovanje. To se dogaja zato, ker se sredstva stekajo v sklad 
popolnoma avtomatično in zavarovanci nimajo na ta sredstva nobenega vpliva, 
zaradi česar tudi ustrezen odnos do koriščenja teh sredstev. Povečan pritisk 
zavarovancev na zdravstvene ustanove pa samo navaja te ustanove na večje 
stroške in zahteve po dodatnih sredstvih ter na velike načrte glede razširitve 
zdravstvenih ustanov, večkrat brez potrebne medsebojne koordinacije. 

To dokazuje, da bomo morali obstoječi sistem, ki sloni vse preveč na načelu 
»vse odvzamem — vse zagotovim«, temeljito korigirati v smeri večjega odlo- 
čanja samega zavarovanca, tako pri odvzemu, pri solidarnosti in pri osebni 
participaciji pri stroških zdravstvenega varstva. 

Menim, da moramo razviti v zdravstvenem zavarovanju neposreden interes 
zavarovanca, da bo skrbno gospodaril in koristil solidarnost zavarovancev le 
takrat, kadar je te pomoči resnično potreben. Mnoge komunalne skupnosti ozi- 
roma družbeni delavci, ki sodelujejo v organih samouprave zdravstvenega zava- 
rovanja, menijo, da v obstoječem sistemu skupščine komunalnih skupnosti ni- 
majo dovolj učinkovitega vpliva na obseg potrošnje sklada zdravstvenega zava- 
rovanja, ki tudi v tem letu močno narašča. Najslabše je tam, kjer ni dobre 
koordinacije med skupščino, zavodom, zdravstveno ustanovo, delovnimi organi- 
zacijami in občinsko skupščino. Zato smatra skupščina republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev, ki je včeraj razpravljala o ukrepih za umiritev 
potrošnje in realizacijo zakona o omejitvi prispevne stopnje, da je sedaj zelo 
nujna enotna akcija vseh družbenih sil, ki delujejo v komunalni skupnosti in 
imajo vpliv na potrošnjo. Razumljivo je, da morajo predvsem samoupravni 
organi prevzeti vse večjo odgovornost pred tistimi, ki so jih pooblastili za to 
družbeno funkcijo. Potem tudi ne bo nejasnosti glede odgovornosti. Znane bodo 
pristojnosti komunalne oziroma republiške skupnosti, znana bo odgovornost 
zdravstvene službe, družbeno-politične skupnosti, v tem primeru občine in od- 
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govornost strokovne službe, kar danes mnogokrat ne ločimo, še manj pa to 
loči zavarovanec, ki o tem ni niti obveščen. 

Omenil bi tudi problem pomanjkanja vodilnih in samostojnih strokovnih 
kadrov v strokovni službi socialnega zavarovanja, čeprav je o kadrovskih pro- 
blemih veliko govora v poročilu o delu republiškega zavoda. Obstoječi, predvsem 
vodilni kadri, ki imajo hkrati dober družbeno-politični vpogled v uveljavljanje 
socialnega zavarovanja v našem sistemu, so preko mere obremenjeni. Dolžnost 
vseh delovnih kolektivov je, da skušajo pridobiti in vzgojiti take strokovnjake, 
obenem pa mehanizirati tisti del poslovanja, ki je primeren za mehanizacijo. 
Seveda so to le nekateri problemi, ki zahtevajo vse večjo dejavnost samouprav- 
nih organov in službe socialnega zavarovanja. Skupščina republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije je v celoti sprejela predloženo 
poročilo in ga skupno z zaključki predlagala v razpravo Skupščini Socialistične 
republike Slovenije. 

Predsednik Tine Remškar: Gradivo k tej točki dnevnega reda je 
bilo poslano Izvršnemu svetu. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil 
tovarišico Majdo Gaspari. Ali želi dati k poročilu mnenje Izvršnega sveta? (Ne.) 

Poročilo je obravnaval odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora in je predložil pismeno poročilo. Ali želi predstavnik odbora dati še ustno 
obrazložitev? (Ne.) 

Če ne, pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
Jože Kolarič. 

Jože Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Zdravstveno zavaro- 
vanj e kot del socialnega zavarovanja sloni na načelu solidarnosti zavarovancev 
— koristnikov. To pomeni, da velja na področju zdravstvenega zavarovanja 
sistem samofinanciranja in sistem družbenega upravljanja. 

Po tem osnovnem načelu moramo dati primerno pravico zavarovancem in 
njihovim samoupravnim institucijam, vsi drugi organi pa se hočeš nočeš morajo 
podrediti volji in težnjam teh osnovnih nosilcev pravic in dolžnosti v izvajanju 
zdravstvenega zavarovanja, če ti delujejo v skladu in z interesi družbe in njene 
zmogljivosti. V sistemu zdravstvenega zavarovanja sodelujejo poleg zavarovan- 
cev še družbeno-politične skupnosti, gospodarske in druge organizacije, zavodi 
za socialno zavarovanje ter zdravstveni zavodi. Zato so pa, ne samo zavodi za 
socialno zavarovanje, temveč vse druge organizacije s področja dejavnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja, vezane v samoupravni mehanizem zdravstvenega zavaro- 
vanja in vsaka na svojem, področju dejavnosti odgovorne za pravilno usklaje- 
vanje potreb z materialnimi zmogljivostmi in za ekonomsko in racionalno upo- 
rabo razpoložljivih sredstev z osnovnim ciljem, ohraniti družbi zdravega in za 
delo sposobnega člana. 

Zavarovanci dajejo preko svojih samoupravnih organov v sodelovanju z 
občinskimi skupščinami, okvire za razvoj zdravstvenega varstva oseb in zago- 
tavljajo za tak razvoj potrebna sredstva. Vse 'druge organizacije pa so na do- 
ločeno politiko v zdravstvenem zavarovanju, ki izraža voljo zavarovanca, ve- 
zane. Vsak taka organizacija ima svojo samostojno vlogo v sistemu družbenega 
upravljanja zdravstvenega zavarovanja. Zavodi za socialno zavarovanje oprav- 
ljajo upravne in administrativno-tehnične posle za skupnosti ter omogočajo ko- 
riščenje tistih pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ki pomenijo nadomestitev 
materialne izgube zaradi bolezni ali drugih vzrokov. Zdravstveni zavodi, bolnice, 
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zdravstveni domovi, lekarne in centri za zdravstveno varstvo omogočajo kori- 
ščenje pravic iz zdravstvenega varstva in skrbijo za čimhitrejše ozdravljenje 
zavarovanih oseb, gospodarske organizacije pa sodelujejo pri zagotavljanju 
sredstev, delno pa tudi >pri zagotavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja. 
Na podlagi ocene materialov, razprav in dejanskega stanja na terenu pa priha- 
jamo do zaključka, da se z odnosi v sistemu družbenega upravljanja često ne 
moremo zadovoljiti, ker interesi posameznih organizacij delujejo marsikdaj 
v nasprotni smeri. Kljub temu, da iz leta v leto vse bolj poglabljamo' samouprav- 
ljanje na področju gospodarstva in komunalnega sistema in prenašamo po- 
oblastila na občine, so občine še vedno v mnogih primerih odmaknjene od so- 
cialnega oziroma zdravstvenega zavarovanja, brez vpliva na upravljanje sredstev 
za zdravstveno zavarovanje in razvoj zdravstvene službe na svojem področju, 
kar je marsikdaj vplivalo, da občine niso zavzele ustreznega stališča do priza- 
devanj samoupravnih organov komunalnih skupnosti, kako uskladiti stroške 
zdravstvenega varstva zavarovanih oseb z dohodki komunalnega sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja. Občine so zaradi potrebe po okrepitvi svoje materialne 
osnove, ki je odvisna od zdravstvenega stanja delovnih ljudi, močno zaintere- 
sirane za razvoj zdravstvenega zavarovanja, kar je razvidno iz razprav čedalje 
širšega kroga občanov na raznih sestankih. Vendar se te sugestije zborov obča- 
nov prepočasi uresničujejo. Temu so večkrat vzrok neurejeni odnosi med ko- 
munalnimi zavodi za socialno zavarovanje in zdravstvenimi zavodi, ki se v ve- 
liki meri odražajo le v sklepanju medsebojnih pogodb za financiranje zdravstve- 
ne dejavnosti. 

Zdravstveni zavodi ocenjujejo dobre in solidne odnose zlasti po tem, kako 
jim komunalni zavodi za socialno zavarovanje priznavajo njihove zahteve. Res 
je, da sedanjih odnosov tudi drugače ocenjevati ne moremo, ker ti odnosi mani- 
festirajo izključno na ravni strokovnih služb, kar pomeni, da si strokovni kader 
odreja te odnose s podrejanjem samoupravnih organov, pozablja pa na osnov- 
nega nosilca teh odnosov, to je na zavarovanca, ki je v končni fazi nosilec 
vseh stroškov. 

Marsikdaj zavarovancu upravičeno očitamo, da je prezahteven in neuvideven 
glede razvoja in potreb zdravstvenega in socialnega zavarovanja. Vzroki temu 
so po mojem mnenju v sistemu nagrajevanja zdravstvene službe. Moje osebno 
mnenje je, da zdravstvene službe ni mogoče popolnoma izenačiti v ekonomskih 
pogojih s proizvodnimi organizacijami. Zdravstvena služba bi morala biti naj- 
kvalitetnejša takrat, kadar je zdravstveno stanje prebivalstva na višku. To je 
tudi njen cilj. Nikakor pa ne more biti v povečanju produktivnosti, ki se mani- 
festira v večjem številu storitev samo zaradi potreb po materialnih sredstvih 
lastne organizacije. V tem je tudi vzrok nesoglasij med zdravstvenimi zavodi, 
zavodi za socialno zavarovanje in gospodarskimi organizacijami. 

Zdravstveni zavodi zahtevajo od zavodov za socialno zavarovanje vedno več 
sredstev za razvoj zdravstvene službe. Socialni zavodi pa pritiskajo na gospodar- 
ske organizacije in občine za zvišanje prispevkov za zdravstveno in socialno 
zavarovanje. Pri tem pa vsi skupaj pozabljamo in zanemarjamo potrebo po 
hitrejšemu vlaganju in razvoju preventivne službe. Razvoj in število obratnih 
ambulant v zadnjem času ne samo, da stagnira, temveč močno upada. V veliki 
meri zanemarjamo zdravstveno prosvetljevanje ljudi in izvajanje ukrepov hi- 
giensko-tehničnega varstva pri delu. Menim, da bi morali temu vprašanju posve- 
titi čimvečjo skrb prav sedaj, ko na vseh področjih družbenoekonomskega 
razvoja in življenja pristopamo k izvajanju ukrepov za usklajen razvoj in štabi- 
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lizacijo našega gospodarstva, za kar v prvi vrsti potrebujemo zdravega in vi- 
soko produktivnega proizvajalca. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? Besedo ima inž. Ivo 
Pignar. 

Inž. Ivo Pignar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V času, ko stojimo pred sprejetjem ukrepov, ki naj bi naše gospodarstvo in s tem 
našo celotno družbeno življenje postavili na bolj zdrave in realnejše osnove, 
imam za potrebno, da tudi bolj kritično ocenimo delovanje socialnega zavaro- 
vanja v preteklosti, da se bo v bodoče lahko bolj objektivno vključevalo v proces 
proizvodnje in ostalega družbenega življenja. 

Samo poročilo, predložena dokumentacija in tudi razprave v odborih pa so 
večkrat ustvarile vtis, da ista tako važni službi kot so socialno zavarovanje, ozi- 
roma zdravstvena služba, ponekod odmaknjeni od stvarnega življenja in da 
nimata vedno pravega razumevanja za vse probleme, ki spremljajo našega de- 
lovnega človeka in naše družbeno dogajanje. 

Ker je prav zdravje delovnega človeka najbolj važen faktor za njegovo 
sodelovanje v proizvodnem procesu in ker se med vsemi družbenimi službami 
za socialno zavarovanje zbirajo in trosijo največja sredstva, saj so v preteklem 
letu znašala že 14,1 odstotka narodnega dohodka, je prav gospodarstvo najbolj 
zainteresirano, da se tako velika sredstva trosijo najbolj koristno, kar se mora 
končno odražati na boljših proizvodnih rezultatih in gospodarjenju nasploh. Ce 
pogledamo podatke, kako> se trosijo sredstva zdravstvenega zavarovanja, ne mo- 
remo mimo ugotovitve, da se sredstva v različnih komunalnih zavodih trošijo 
zelo različno. Medtem ko nekateri komunalni zavodi izkazujejo celo prebitek, 
konkretno lansko leto skupno 1 447 099 000 dinarjev, so drugi zaključili lansko 
leto s skupnim primanjkljajem 553 720 000 dinarjev. Mariborski komunalni 
zavod, ki velja v Sloveniji morda-za najuspešnejšega, je v lanskem letu samo 
v skladu zdravstvenega zavarovanja izkazal presežek v višini 428 677 014 dinar- 
jev. Mislim, da je razen objektivnih vzrokov, ki vplivajo na višino stroškov, tudi 
nekaj subjektivnih vzrokov. Primerjava z razvitostjo industrije in zdravstvene 
službe mariborske komunalne skupnosti in ostalih skupnosti v Sloveniji kaže 
v veliki meri na to. 

Brez dvoma je rezultat boljšega gospodarjenja to, da so npr. stroški v pre- 
teklem letu v republiškem povprečju narasli za 43,93 °/o, v Mariboru pa za 
35,11'/o. Od skupnih dohodkov je bilo realiziranih v Mariboru 119,29'%, v re- 
publiki pa 121,44%>, kar dokazuje, da je tudi osebni dohodek zavarovancev 
v Mariboru pod republiškim povprečjem. Predvideni izdatki so bili v lanskem 
letu v Mariboru preseženi za 11,77 °/o, povprečno v republiki pa za 18,55 ®/o. 
Predvsem se mi zdi važen podatek, da je bil režijski dodatek za zdravstveno 
zavarovanje v primerjavi z republiškim povprečjem nižji za 709 din na zavaro- 
vanca in je znašal 2481 din, kar pomeni, da je ostalo v skladu zdravstvenega 
zavarovanja 54 milijonov 268 tisoč din več sredstev, kar je že pomemben znesek, 
saj se s to vsoto Lahko zgradi in opremi polovica ambulante za 2 tisoč delavcev. 
Potrošnja v prvih petih mesecih letošnjega leta je znašala, računano na enega 
zavarovanca v Mariboru, 42 tisoč 818 dinarjev, v republiki pa povprečno 44 tisoč 
336 din, v nekem zavodu pa celo 49 962 din. Vse to so številke, ki nam nareku- 
jejo, da je treba in da je možno stroške postaviti na nek razumen nivo, ker so 
prevelike razlike med posameznimi področji nerealne. 
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Smatram, da je današnje število komunalnih zavodov preveliko. Tu se 
vsekakor skrivajo rezerve, zlasti še, če imamo pred očmi, da so manjši zavodi 
strokovno prešibki. Potrebno bi bilo več komunalnih zavodov združiti v ba- 
zenske zavode, ki bi obsegali področje bivših okrajev. Sedanje razlike med za- 
vodi in številom zavarovancev, ki se v njih zdravijo, je namreč preveliko, saj 
se giblje od 17 tisoč do 176 tisoč zavarovancev. 

Predvsem je od zdravstvene službe in njenih upravljavcev odvisno1, ali se 
bodo sredstva socialnega zavarovanja trosila bolj ekonomično ali ne. Med komu- 
nalnimi in zdravstvenimi zavodi je treba ustvariti čimbolj ekonomske odnose, 
da bodo ti lahko razvili svoje ustavne pravice samoupravljanja. Od njihove 
zrelosti pa je odvisno, če bodo merila in osnove za obračunavanje zdravstvenih 
služb realne. Brez dvoma so že osnove danes ponekod previsoke. Komunalni 
zavod za socialno zavarovanje je dolžan in mora biti sposoben analizirati zdrav- 
stveno potrošnjo in mesečno spremljati gibanje stroškov po posameznih sto- 
ritvah. Izkušnje in rezultati nekaterih zavodov to samo potrjujejo. 

Brez dvoma bo potrebno v zdravstvenih zavodih poiskati notranje rezerve, 
s čimer bi se tudi ta služba vključila v splošne napore za stabilizacijo gospo- 
darstva. Vsekakor je tu mnogo možnosti, od katerih bi naštel le nekatere: 
potrebno bi bilo v republiškem merilu proučiti administracijo v zdravstvenih 
domovih, poostriti kriterij odpisov osnovnih sredstev, ohraniti stroške na nivoju 
planskih cen, kontrolirati nabavo osnovnih sredstev, omejiti preširok obseg 
izobraževalnih -potovanj, urediti izkoriščanje dopustov skozi vse leto, kontro- 
lirati nadure, organizirati prehrano v bolnici, kjer bi morda namesto 15 diet 
zadoščalo že nekaj osnovnih diet itd. Morda bi bilo umestno postaviti tudi vpra- 
šanje omejitve hišnih obiskov, ker so po ugotovitvah v velikem številu prime- 
rov nepotrebni in kar ponekod povzroča pomanjkanje zdravnikov v redni 
službi, obenem pa predstavlja izredno velik strošek. Tudi izreden porast kopa- 
liških zdravljenj bo treba omejiti na najpotrebnejša, saj so primeri, da so bile 
cele družine na brezplačnem dopustu, ker se jih je drugače zdravnik le težko 
otresel. 

Na zmanjšanje stroškov naj bi ne vplivalo samo število komunalnih zavo- 
dov, ampak tudi njihova notranja organizacija, predvsem pa objektivna merila 
delitve po delu. Za primer bom ponovno navedel mariborski zavod. Tam imajo 
95,0/o vseh del normiranih. Rezultati tega so konkretni prihranki in sproščanje 
določenih notranjih rezerv. 

Če obravnavamo odnos socialnega zavarovanja do gospodarskih organizacij, 
moramo ugotoviti, da se večkrat negativno odraža v proizvodnji. Zdravstvena 
služba, ki bi morala biti najbolj socialna, večkrat namesto, da bi iskala lastne 
notranje rezerve, prenaša svoje zakonite funkcije na bremena podjetij. Odkar 
morajo gospodarske organizacije kriti bolezenske izostanke do 30 dni, ti izo- 
stanki stalno naraščajo. Za primr navajam neko mariborsko podjetje, ki zapo- 
sluje povprečno 1800 delavcev. Izostanki do 30 dni so znašali v preteklem letu 
3,6%, v letošnjem letu pa že 4,4:°/o. Bolezenskih izostankov nad 30 dni pa je 
že veliko manj in sicer so padli od 2 %> lani na 0,83 "/o v prvih petih mesecih 
letošnjega leta. 

Ne bi želel posplošiti, dogaja pa se, da zdravnik prizna bolnemu delavcu 
28 dni staleža, ga za pet dni aktivira, nato pa mu da ponovno bolniški dopust, 
seveda na račun podjetja. Ali pa primer, da je prišel delavec dopoldne pijan na 
delo, zaradi česar ga je mojster odstranil z dela. Delavec je nato odšel k zdrav- 
niku, ki mu je priznal bolezenski izostanek za en dan in dva dni vnaprej. Brez 
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dvoma je zdravstvo zelo popustljivo do krajših bolezenskih izostankov, za ka- 
tere je prepogosto pravi vzrok tudi delo na domači kmetiji, nima pa enakega 
kriterija na tiste dopuste, ki gredo na račun socialnega zavarovanja. Vsekakor 
ni glavna škoda, povzročena z izostanki in s tem, da morajo podjetja plačevati 
glavni del nadomestil za izostanke, ampak s tem, da je delavec odsoten. 

Nadaljnji problem je zaposlovanje invalidov v gospodarstvu. Glavna naloga 
rehabilitacije invalidov je sedaj v tem, da se invalidu preskrbi primerno delovno 
mesto. To pa je v direktni proizvodnji skoraj neizvedljivo, ker gre v večini 
primerov za nižje ali nekvalificirane delavce in ustrezajočih delovnih mest 
skoraj ni ali pa so že zasedena. Zato bi bila mnogo bolj humana rešitev v tem, 
da bi se invalidom za določen čas priznala invalidska pokojnina kot neke vrste 
štipendija. V tem času bi si moral invalid pridobiti kvalifikacijo ali izobrazbo 
v raznih šolah vseh stopenj, nakar bi se lahko spet enakopravno vključil kot 
aktivni delavec na odgovornejše delo v proizvodnji ali kakem drugem področju. 
Potrebno je, da se sredstva služb socialnega varstva uporabijo pravilno in za 
namen, za katerega so bila dana, ne pa, da se večkrat prepušča reševanje so- 
cialnih problemov samo gospodarskim organizacijam, katerih osnovna skrb je 
proizvodnja. 

Samo zdrav človek pri varnem delu lahko uspešno dela, zato mora biti 
osnovna skrb tako gospodarstva, kot družbenih služb, da bodo ti pogoji čimbolj 
uresničeni, od česar bo končno imela korist celotna družba. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, besedo ima tovariš Jože Laznik. 

Jože Laznik: Tovarišice in tovariši! Čedalje jasneje je, da lahko naše 
gospodarstvo z dajatvami obremenjujemo le do tiste mere, ki še dopušča ena- 
kopraven nastop na inozemskem tržišču ali obratno. 

Iz poročil je razvidno, da so izdatki zdravstvenega zavarovanja porastli 
v letu 1964 za 42 °/o v primerjavi z letom 1963 in da znaša udeležba zdravstve- 
nega zavarovanja v narodnem dohodku v letu 1964 že 61 ali 52,5 °/o več kot 
prejšnje leto. Postavlja se torej vprašanje, kje je meja, preko katere ne bi 
smeli, oziroma kakšen procent narodnega dohodka moramo za potrebe dolgo^- 
ročnega in kratkoročnega zavarovanja odvajati. Nov sistem mora biti stabil- 
nejši, kar bo v veliki meri vplivalo tudi na stabilizacijo gospodarstva, ki bo 
lahko svoje izdatke planiralo na daljše obdobje. 

Na področju dolgoročnega zavarovanja imamo tako dotok sredstev, kakor 
tudi izdatke dokaj jasne, vemo, koliko sredstev potrebujemo za pokojnine in za 
otroške dodatke, oziroma lahko jasno določimo odstotek narodnega dohodka, 
ki je za to potreben. Dokaj slabše pa imamo to urejeno v kratkoročnem zava- 
rovanju, kjer izdatki vsako leto rastejo, pri tem pa ne najdemo zadovoljivega 
odgovora, kaj je vzrok temu. Ali gre res za premajhna sredstva, ali pa preko- 
merno trosimo. Vprašanje je tudi ali si komunalni zavodi za socialno zavaro- 
vanje kaj prizadevajo, da bi neupravičene izdatke preprečili. Dejstvo je, da ne- 
kateri smatrajo komunalne zavode samo za zbiralce in razdeljevalce sredstev 
raznim koristnikom brez jasnih računov in analiziranja izdatkov. Se marsikje 
obstoja mišljenje, da je potrebno, če sredstev zmanjka, predpisati večje dajatve 
v tej ali drugi obliki in potrebe bodo zadovoljene. Ko govorimo o tem, kdo vse 
lahko vpliva na pravilno in umestno trošenje sredstev, pa ne smemo pozabiti na 
zdravstvene zavode in druge ustanove. 
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Sistem notranjega nagrajevanja je stvar vsakega kolektiva posebej. Pri 
tem nastopajo tudi bistvene specifičnosti, nikakor pa te razlike v toliki meri ne 
nastopajo na relaciji zdravstveni zavod — komunalni zavod, čeprav se kot 
razlog navaja, da v komunalnih zavodih ni zaposlenih dovolj strokovnih kadrov, 
ki bi to področje obdelali. Če bomo videli rešitev samo v kadrih, tega vpra- 
šanja ne bomo rešili še 10 let, zato bi po mojem mnenju kazalo iskati rešitev 
tudi v drugi obliki, in sicer v pomoči republiškega zavoda za socialno zavaro- 
vanje, ki te kadre ima in ki bi lahko na tem področju odigrali pomembno vlogo 
in v strokovnem pogledu pomagali komunalnim zavodom v iskanju sistema 
plačevanja storitev zdravstvenim zavodom. Če je politika notranje delitve stvar 
kolektiva in je ta za posamezne kolektive res tudi specifična, pa plačevanje 
storitev na relaciji zdravstveni zavod—komunalni zavod ni toliko specifična, 
da ne bi mogli v tej smeri intenzivneje delati. V mislih imam predvsem tista 
vprašanja, ki so skupnega pomena, kot je razvrščenost, kaj je prvi in kaj po- 
novni pregled in način plačevanja cen zdravstvenih uslug v bolnicah, potrebno 
in nepotrebno delo na področju administracije itd. Sedanji način plačevanja 
zdravstvenih storitev po številu opravljenih pregledov ne ustreza. Verjetno1 je 
zato več nepotrebnega naročanja na ponovne preglede. Cena je ista, če zdravnik 
bolnika res temeljito pregleda, ali pa mu le predpiše napotnico za specialista. 
Administracija vzame zdravnikom v splošnih ambulantah še vedno preveč časa. 
Pred leti je bila ustanovljena republiška komisija, ki naj ta problem prouči 
in predlaga ustrezne ukrepe. Rezultati doslej še niso znani. 

Navedel sem le nekatera vprašanja, ki se mi zde aktualna in za katere kot 
laik smatram, da so potrebna skupnega strokovnega proučevanja, kar brez 
dvoma ne bi bilo vmešavanje v samoupravne pravice komunalnih skupnosti 
tako kot nekateri trdijo, temveč bi bila to krepka pomoč samoupravnim orga- 
nom komunalnih skupnosti in njihovim strokovnim službam. 

Drugo vprašanje, ki bi se ga rad dotaknil, je sedanji sistem pokojninskega 
zavarovanja. Ugotavljamo, da upokojence ne prizadevajo vselej toliko njihove 
nizke pokojnine kot krivične razlike, ki jih povzroča novi temeljni zakon o po- 
kojninskem zavarovanju. Določila 214. člena temeljnega zakona, ki določa, da 
nova pokojnina ne sme biti manjša od dosedanje, še ne ustvarja ustavnega 
načela o pridobljenih pravicah. Realne pokojnine vseh rudarjev in nekaterih 
drugih upokojencev, zlasti tistih, s preseženimi leti, so se zaradi trajnega padanja 
vrednosti dinarja iz leta v leto zmanjševale, ker razni dodatki niso krili nara- 
ščajočih življenjskih stroškov. Zlasti velik padec realnih pokojnin je nastopi' 
pri tistih rudarjih, ki so šli v pokoj s 35 leti dejanskega dela v jami, oziroma 
nad 35 let, ker je ugodnost benificiranih jamskih delovnih let nastopila šele 
s 1. 1. 1958. Zato vsi ti upokojenci od že priznanih in pri pokojnini upoštevanih 
let sedaj izgube del pokojnine, čeprav niso sami krivi, da niso mogli prej v 
pokoj, ker je ugodnost podaljšanega štetja jamskih let nastopila šele 1. 1. 1958, 
Vsi kasnejši predpisi glede pravic zavarovanca morajo izhajati iz kasnejših 
predpisov, da se zavarovanci vedo ravnati, kar velja na splošno za zakonsko 
urejanje vseh pravic delovnega človeka. Omeniti moram še, -da se med skupne 
pokojninske prejemke na dan 21. 12. 1964 ne šteje niti dodatek na pokojnine 
(Uradni list 23/65) v povprečju 8 °/o letnega zneska izplačanih pokojninskih 
prejemkov. Poleg navedenih se pri upokojencih postavlja vprašanje varstve- 
nega dodatka in se smatra, da bi moral vsak upokojenec za polno pokojninsko 
dobo imeti vsaj tako pokojnino, da ne bi iskal varstvenega dodatka. 
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Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Savo Šifrer. 

Savo Šifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! Bivša Skupščina Ljudske 
republike Slovenije je v februarju 1963. leta razpravljala o celotni problematiki 
oblikovanja in trošenja sredstev socialnega zavarovanja in ob tej razpravi imela 
za potrebno, da sprejme priporočilo z namenom, da opozori vse činitelje, ki 
lahko vplivajo na sklade socialnega zavarovanja, naj sredstva socialnega zava- 
rovanja trosijo smotrno in naj usklajajo potrošnjo z materialnimi možnostmi. Če 
ob obravnavanju poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
o poslovanju socialnega zavarovanja v letu 1964 'poskušamo ugotoviti, v kakšni 
meri so se realizirale smernice, dane v skupščinskem priporočilu leta 1963, pri- 
demo <do zaključka, da so bile te smernice le v manjši meri uresničene. Priporo- 
čilo skupščine posveča posebno pozornost stopnji obremenitve osebnih dohodkov 
s prispevki za socialno zavarovanje, in se zavzema za to, da te obremenitve ne 
bi zmanjševale realnih osebnih dohodkov zaposlenih ter priporoča, naj se obre- 
menitve za socialno zavarovanje v bodoče usklajujejo z rastjo narodnega do- 
hodka. Iz poročila, ki ga danes obravnavamo, pa je razvidno, da iz leta v leto 
raste delež socialnega zavarovanja v narodnem dohodku, da je delež zdravstve- 
nega zavarovanja narastel od leta 1959 za 52,5 "/a, prav tako pa je narastel delež 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja in da je padel samo delež otroškega 
dodatka. ¥ nasprotju s priporočilom Skupščine je v poročilu socialnega zava- 
rovanja izražena domneva, da v bližnji bodočnosti še ne bo prišlo do stabili- 
zacije deleža socialnega zavarovanja v narodnem dohodku, zlasti še če upošte- 
vamo, da se je do leta 1964 raven pokojnin le delno uskladila z gibanjem 
življenjskih stroškov in osebnih dohodkov zaposlenih, medtem ko je v te- 
meljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju predvideno trajno usklajevanje 
ravni pokojnin z ekonomskimi gibanji. Napovedana revizija otroškega varstva 
bo prav lahko terjala dodatna finančna sredstva, stroški zdravstvenega zava- 
rovanja pa tudi nenehno naraščajo in ni pričakovati, da bi se v doglednem 
času stabilizirah. Poročilo torej napoveduje nadaljnje absolutno in relativno 
zvišanje stroškov za socialno zavarovanje. Ti stroški so v zdravstvenem zava- 
rovanju v letu 1964 nenormalno porastli, in sicer predvsem zaradi podražitve 
večine zdravstvenih storitev in večje intenzivnosti v uživanju zdravstvenega 
varstva, ki je nastalo kot posledica dejstva, da je predvsem naraslo število za 
delo (nezmožnih bolnikov. Tako imamo opravka s paradoksno situacijo, da se 
kljub večjim sredstvom za zdravstveno zavarovanje, zdravstveno stanje zava- 
rovanih oseb ne izboljšuje. Taka situacija pa tudi dovolj jasno nakazuje, da 
s trošenjem sredstev v zdravstvenem zavarovanju ni vse v redu. Poročilo navaja, 
da v sedanjem stanju ni mogoče zanesljivo ugotoviti, v kateri meri vplivajo na 
izostanke z dela objektivni in v kateri meri subjektivni vzroki, prav tako pa 
ne daje osnove za analizo drugih faktorjev, ki povzročajo prekomerno trošenje 
sredstev socialnega zavarovanja. Dejstvo, da stroški prehitro in premočno 
rastejo, narekuje zaključek, da morajo vsi organi in organizacije z učinkovito 
kontrolo preprečiti izkoriščanje zdravstvenega zavarovanja tistim, ki z neupra- 
vičenim izostajanjem z dela neutemeljeno obremenjujejo sklade zdravstvenega 
zavarovanja ali poskušajo reševati problem odvečne delovne sile na račun 
socialnega zavarovanja, prav tako pa preprečiti, da bi povečanje ravni zdrav- 
stvenega varstva preseglo dejanske možnosti vsake komunalne skupnosti. Treba 
je zmanjšati še vedno previsoke izdatke za izvajanje službe socialnega zavaro- 
vanja, spodbujati Večjo zainteresiranost zavarovancev za smotrno trošenje 



14 Republiški zbor 

sredstev socialnega zavarovanja in organizirati kontrolo bolezenskih dopustov 
zavarovancev. Na vse te probleme je Skupščina opozorila samoupravne organe 
v delovnih organizacijah in socialnem zavarovanju, kakor tudi družbeno-poli- 
tične skupnosti. Podatki za leto 1964 pa kažejo, da priporočilo ni bilo vedno 
upoštevamo. Upravljavci in potrošniki sredstev socialnega zavarovanja premalo 
mislijo na to, da ta sredstva niso neomejena, da je naše gospodarstvo že tako 
preobremenjeno z najrazličnejšimi dajatvami in da gospodarstva ni mogoče 
stabilizirati, če bo moralo še nadalje prenašati tako velike obremenitve, ki po- 
vrhu vsega kažejo še tendenco večanja. Po mojem mnenju se je treba v tej 
situaciji orientirati na iskanje rezerv znotraj zdravstvenega zavarovanja. Te 
rezerve brez dvoma obstajajo in niso majhne. Nekatere omenja že poročilo, 
o drugih so razpravljali skupščinski odbori in Socialno-zdravstveni zbor. 

Pridružujem se sugestiji, izraženi v poročilu odbora za delo in socialno 
zavarovanje, da prouči možnost, da zavarovanci sami na primeren način parti- 
cipira jo pri stroških zdravstvenega zavarovanja. Po omenjenem skupščinskem 
priporočilu naj bi se določila merila za uporabo stopnje dodatnega prispevka, 
ki obremenjuje poslovne stroške delovnih organizacij tako, da bodo spodbujala 
k zmanjševanju stroškov zdravstvenega zavarovanja v tistih organizacijah, kjer 
so iz subjektivnih vzrokov nesorazmerno visoki. Na ta način določena merila 
bi dala dodatnemu prispevku tisti smisel in namen, ki ga p>o zakonu ima, 
poudarjen bi bil njegov stimulativni in represivni značaj. Da bi se to doseglo, 
bi bilo treba ta instrument uporabljati elastično in dodatni prispevek zmanjšati, 
kakor hitro organizacija, ki ga morala plačevati z izboljšanjem higienskega in 
tehničnega varstva ah na drug primeren način zmanjša stroške zdravstvenega 
zavarovanja zaposlenih delavcev. Pravilna določitev dodatnega prispevka in 
pravilno razmerje med osnovnim in dodatnim prispevkom je zato precejšnjega 
pomena in v veliki meri vpliva na višino stroškov zdravstvenega zavarovanja. 
Obremenitev delovnih organizacij z dodatnim prispevkom je bila v preteklem 
letu zelo različna po posameznih komunalnih skupnostih. Povprečni znesek do- 
datnega prispevka na enega zavarovanca je znašal na primer v Ljubljani- 
Center, kjer je bil najnižji, 6238 dinarjev, v Velenju, kjer je bil najvišji pa 
20 214 dinarev ali za 324 %> več kot v Ljubljani-Center. Razlike so torej zelo 
velike in se ne kažejo samo v absolutnem znesku na enega zavarovanca, ampak 
tudi v deležu dodatnega prispevka nasproti osnovnemu prispevku, o čemer vse- 
buje izvleček iz poročila podrobnejše podatke. 

Ce bi bilo objektivno mogoče predpisovati dodatni prispevek v skladu z 
intencijami zakona, potem bi razlika v obremenitvi s tem prispevkom dokaj 
točno pokazala, katere panoge, skupine, podskupine oziroma delovne organi- 
zacije prekomerno trošijo sredstva zdravstvenega zavarovanja. Razlike v 
obremenjevanju z dodatnim prispevkom posameznih komunalnih skupnosti, ki 
so razvidne iz poročila, pa so prevelike, da bi bilo možno iz njih zaključiti, da 
gre za dodatno obremenjevanje tistih organizacij, pri katerih so stroški zdrav- 
stvenega zavarovanja iz subjektivnih razlogov pretirano visoki. Nasprotno, te 
velike razlike kažejo na to, da se instrument dodatnega prispevka izkrivlja in 
da postaja namesto instrumenta, ki bi neposredno silil organizacije k racional- 
nejšemu trošenju, izključno finančni instrument za izravnavanje razlik v do- 
hodkih, in je njegova višina odvisna od količine sredstev, ki jih primanjkuje v 
skladih, ne pa od stopnje prekomernega trošenja sredstev zdravstvenega zava- 
rovanja v posameznih panogah, skupinah oziroma organizacijah. 
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Dodatni prispevek bi mogel odigrati svojo vlogo v vseh komunalnih skup- 
nostih le tedaj, če bi stopnja osnovnega prispevka ne bila limitirana, kar pa v 
sedanji situaciji ne pride v poštev. Ker ta prispevek torej nima pravega stimu- 
lativnega značaja, je izgubil svoj smisel in se postavlja vprašanje ali ne bi ka- 
zalo razmisliti, da se odpravi in nadomesti s stimulativnejšim instrumentom. 
Namesto da organizacije plačujejo dodatni prispevek, naj bi prevzele določen 
del obveznosti zaradi izostanka z dela in sicer neposredno v breme osebnih do- 
hodkov, ne da bi jim skladi zdravstvenega zavarovanja ta sredstva refundirali. 
Na ta način bi bile delovne organizacije mnogo bolj zainteresirane odpravljati 
neopravičene izostanke z dela, katerih število je v preteklem letu močno poraslo. 

Skupščina socialistične republike kot najvišji organ oblasti in družbenega 
samoupravljanja v republiki ima pravico in dolžnost, da usmerja in usklajuje 
gospodarski razvoj in razvoj drugih področij družbenega življenja tudi social- 
nega zavarovanja. Skupščina določa svojo politiko s tem, da sprejema akte, ki 
so lahko prisilnega značaja ali pa predstavljajo samo priporočilo za izvajanje do- 
ločene politike, ki jo je Skupščina sprejela. Čeprav priporočilo ni obvezen akt 
v tem smislu, da bi bile zagrožene sankcije zoper tiste, ki se ne ravnajo po 
njem, ni dvoma, da tudi priporočilo moralno zavezuje vsakogar, na kogar je na- 
slovljeno, zavezuje zaradi avtoritete predstavniškega telesa, ki ga je sprejelo in 
zaradi preprečljivosti argumentov, ki jih vsebuje. Ce se neko priporočilo ne 
izvaja, je možno samo dvoje: ali je nerealno in ga ni mogoče izvajati, ali pa se 
tisti, ki naj bi ga izvajali, ne strinjajo z njegovo vsebino, s politiko, ki jo pripo- 
ročilo nakazuje. Priporočilo, na katero se sklicujem, je po mojem prepričanju 
povsem realno, v sedanji borbi za stabilizacijo gospodarstva pa je njegova 
realnost prerasla v nujnost. Zal se pri nas včasih dogaja, da smo z besedami 
vsi za neko politiko, v sedanjem položaju konkretno za stabilizacijo gospo- 
darstva, strinjamo se na splošno in v načelu z omejitvenimi ukrepi, toda ko bi 
se bilo treba odločiti za omejitev na področju, kjer sami delamo, pa najdemo 
vrsto izgovorov, s katerimi dokazujemo, da prav na našem področju tega ni 
mogoče izvesti. Toda če kdaj, je sedaj postalo neobhodno potrebno, da se vsi, 
na katere je priporočilo naslovljeno, zdravstveni organi, zavodi za socialno za- 
varvanje, skupnosti socialnega zavarovanja, delovne organizacije in družbeno- 
politične skupnosti dosledno in brez popuščanja ravnajo po smernicah tega pri- 
poročila, predstavniški organi pa naj bi v bodoče dosledno spremljali njegova 
izvajanja, zahtevali od pristojnih organov začasna poročila, ter po potrebi spre- 
jemali ukrepe za uresničevanje politike, ki jo je Skupščina določila. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
Rafael Baraga. 

Rafael Baraga: Ne bi razpravljal, pač pa bi rad zastavil le eno vpra- 
šanje predstavnikom socialnega zavarovanja. Zanima me namreč, kdaj bo do- 
končno izvršena prevedba novih pokojnin, po novem zakonu, ki velja od 1. ja- 
nuarja 1965. Na to vprašanje do sedaj še nisem dobil odgovora, rad pa bi ga 
dobil in verjetno tudi še marsikateri zavarovanec oziroma upokojenec. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če ne želi nihče besede, prosim predstavnika skupnosti, tovariša Nagodeta, da 
odgovori na vprašanje poslanca inž. Barage. 
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Ignac Nagode: Včeraj je razpravljala skupščina Republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev Socialistične republike Slovenije med drugim 
tudi o stanju v zvezi s prevedbo pokojnin. Stanje je naslednje. Komunalni zavod 
Celje ima do 20. 6. 98 °/o pokojnin prevedenih, Gorica 98,16 V o, Jesenice 97,7°/» 
Koper 97,6 l0/», Kranj 98 °/o, Ljubljana 94 %>, Maribor 99 fl/o, Murska Sobota 100 %>, 
Novo mesto 100 '°/o, Trbovlje 96 %, tako da je skupno prevedeno do 20. 6., ko so 
te informacije bile dostavljene, 95,4 "/o vseh pokojnin, ki pridejo v poštev. Obde- 
lati je bilo treba 149 688 primerov in je do tega roka bilo izdanih 142 804 odločb. 
Odstotek prevedenih je skoraj povsod enak, v osebnih pokojninah 95 ®/o, družin- 
skih 94, invalidskih 97 in invalidnin 95 %>. 

Niso pa še v celoti izdane odločbe o varstvenem dodatku, posebno v tistih 
primerih, kjer imajo zavarovanci dohodek od zemljišč. Novi katastrski dohodek, 
ki ni v celoti izračunan v posameznih občinah, vpliva na izdajo odločb in zaradi 
tega za varstveni dodatek teh zavarovancev, ki imajo zemljišča, še niso bile 
izdane odločbe. Na podlagi tega poročila, je skupščina dala priznanje službi, ki 
je sorazmerno v hitrem roku, lahko rečem 100 % izvršila prevedbo, kar pa ni 
bila ravno majhna naloga. 

Predsednik Tine Remškar: Se tovariš poslanec z odgovorom zado- 
volji? (Rafael Baraga: Da.) Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče 
ne želi besede, zaključujem razpravo in na podlagi razprave ugotavljam, da 
Republiški zbor sprejema poročilo Republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev Socialistične republike Slovenije za leto 1964. 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o odmeri vodnega 
prispevka za leto 1965. 

Predlog zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
Izvršni svet in za svojega predstavnika določil inž. Marjana Prezlja. Ali želi 
predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. 

Inž. Marjan Prezelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi, da v kratkem ekspozeju povzamem poglavitne probleme iz 
obrazložitve k predlogu zakona in stališča, ki so bila poudarjena pri obravnavi 
zakonskega predloga pred organi Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predlog zakona o odmeri vodnega prispevka za leto 1965 je prehodnega 
značaja. Velja od 1. aprila do konca leta 1965. V letu 1966 bo Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije sprejela nov zakon v skladu z določili bodočega re- 
publiškega zakona o vodah. Razlogi za takšno prehodno zakonsko ureditev za 
odmero vodnega prispevka in odškodnin so naslednji: 

1. temeljni zakon o vodah je sp^rejela Zvezna skupščina šele 31. marca tega 
leta, pričel pa je veljati 8. aprila 1965 s tem, da se njegove določbe o vodnem 
prispevku in odškodninah uporabljajo že od prvega aprila 1965. Hkrati je pre- 
nehal veljati dosedanji način odmerjanja in plačevanja vodnega prispevka in 
odškodnin kot najpomembnejših dohodkov vodnega sklada Socialistične repu- 
blike Slovenije, oziroma vodne skupnosti. 

Temeljni zakon pooblašča republiko, da predpiše s svojim zakonom višino 
vodnega prispevka v okviru kriterijev, določenih v zveznem zakonu, osnove in 
merila za oprostitve in olajšave pri plačevanju vodnega prispevka ter način in 
pogoje določanja odškodnin. Določitev čimbolj objektivnih meril zahteva do- 
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ločen čas za izvedbo določenih analiz in študij ter razprav z bodočimi zavezanci, 
da bi bili pravično obremenjeni s plačevanjem prispevka; 

2. temeljni zakon o vodah uveljavlja nov režim plačevanja vodnega prispev- 
ka oziroma odškodnin s 1. aprilom 1965. Zato od takrat nimajo vodni sklad 
oziroma vodne skupnosti pravnega naslova za izterjevanje vodnega prispevka in 
odškodnin, dokler republika ne sprejme predloženi zakon. Kolikor ne bi bil 
zagotovljen predvideni del sredstev, bi morale vodne skupnosti oziroma vodni 
sklad ustaviti vsa dela na vzdrževanju in novogradnjah po že sprejetih letnih 
programih. S tem bi nastala velika gospodarska škoda za vodno gospodarstvo 
in za gospodarstvo nasploh. 

3. nov režim vodnega prispevka in odškodnin, ki ga uvaja temeljni zakon 
o vodah, ni mogoče realizirati pred koncem leta 1965. Potrebno je namreč najprej 
proučiti in določiti višino vodnega prispevka po elementih, ki jih predvideva 
zvezni zakon, to je, določiti vodni prispevek od merske enote enako za vse or- 
ganizacije, iste gospodarske panoge, in sicer na tak način, da je primeren go- 
spodarskim možnostim in potrebam gospodarskih organizacij. Višina vodnega 
prispevka mora ustrezati določenim dolgoročnim načrtom za varstvo pred škod- 
ljivim delovanjem vode-in varstvo voda. Z dohodkom od vodnega prispevka 
mora biti zagotovljeno najmanj toliko sredstev, kolikor jih je treba za redno 
investicijsko vzdrževanje obstoječih varnostnih objektov ter naprav v re- 
publiki. 

Republike morajo pri določanju kriterijev za odmero vodnega prispevka 
med seboj sodelovati in zagotoviti delovnim organizacijam pri poslovanju in 
delitvi družbenega proizvoda enotne pogoje gospodarjenja. Vse to zahteva 
obsežne priprave ter analize, za kar je potrebno dalj časa. Pripominjamo, da je 
Socialistična republika Hrvatska sprejela zakon o vodnem prispevku v enaki 
obliki kot je predložen v razpravo pri nas. 

Posebna komisija republiškega sekretariata za urbanizem je že začela s pri- 
pravo prej omenjenih analiz, vendar dela ne bo mogoče zaključiti pred mesecem 
oktobrom. Približni izračuni vodnega prispevka ob upoštevanju vseh kriterijev 
temeljnega zakona so pokazali, da bi bile obremenitve delovnih organizacij tako 
občutne, da ne bi bile v skladu s splošno politiko stabilizacije na področju 
gospodarstva. Glede na to predloženi zakon ni mogel upoštevati določb o vodah 
v takem obsegu, kot so jih vsebovali prvotni osnutki zakona. Odškodnine, ki 
so jih doslej plačevale industrijske in gospodarske organizacije za uporabo in 
izkoriščanje vode po zveznem odloku o odškodninah, niso slonele na vseh 
kriterijih, ki jih navaja temeljni zakon. 

Ni dvoma, da bo treba kriterije uskladiti s pričakovanimi ukrepi za stabi- 
lizacijo našega gospodarstva. Zato predlog republiškega zakona vseh kriterijev 
za določanje odškodnin ni mogel upoštevati. Po temeljnem zakonu SO' organi- 
zacije dolžne plačevati vodni prispevek za onesnaženo vodo, ki jo spustijo v na- 
ravne ali umetne vodne tokove. Po predlogu republiškega zakona za vodni pri- 
spevek se za onesnaženje voda v letu 1965 ne plačuje. 

Po temeljnem zakonu so občani in druge pravne osebe ter organizacije, 
ki opravljajo obrtne ter druge dejavnosti zavezanci vodnega prispevka. Predlo- 
ženi zakon tega ne upošteva, ker ne bi dohodki iz tega naslova znatno povečali 
sredstev vodnega sklada. Predlog zakona ureja financiranje vodnega gospo- 
darstva za čas od 1. aprila do 31. decembra 1965 na dosedanji način, to je tako, 
da obdrži isti krog zavezancev in isto absolutno višino' vodnega prispevka kot 
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je veljala do 31. mairca 1965 in so jo zavezanci že plačevali ter jo tudi predvi- 
deli v letnih programih. 

Glede odškodnine, ki je po temeljnem zakonu o vodah dohodek vodne gospo- 
darske organizacije, katere višino določa vodno gospodarska organizacija sama, 
smo prejeli načelo-, da velja za leto 1965 ista višina odškodnine kot so jo dolo- 
čile vodne skupnosti in isti 'način, po katerem se je doslej plačeval vodni prispe- 
vek vodni skupnosti za varstvo zemljišč in objektov pred škodljivim delovanjem 
vode. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ker temeljni zakon o vodah ni uvedel pre- 
hodnega režima, ki bi bil potreben za določitev vodnega prispevka in odškodnin, 
po njegovih kriterijih pa ni mogoče pripraviti ustreznega zakona brez daljšega 
proučevanja in zaradi pričakovanih ukrepov za stabilizacijo gospodarstva tudi 
ni mogoče izvajati vseh določb temeljnega zakona, ne da bi se občutno obre- 
menile gospodarske organizacije z dodatnimi prispevki, predlagam, da Repu- 
bliški zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije predlog zakona sprejme. 

V razpravi okrog priprave predloga zakona o odmeri vodnega prispevka so 
sodelovali gospodarska zbornica, elektro-gospodarska skupnost in ustrezni re- 
publiški resorji. Predlog zakona so obravnavali zakonodajno-pravna komisija, 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter odbor za proizvodnjo 
in promet. 

Omenjeni skupščinski organi predlagajo spremembe zakona. Zakonodajno- 
pravna komisija je predlagala spremembo posameznih določb zakonskega pred- 

' loga, s katerim se strinjamo. V toku obravnave zakonskega predloga je zvezni 
organ izdal pravilnik o periodičnem obračunu gospodarskih organizacij, ki je 
začel veljati 17. junija 1965. Ta pravilnik velja tudi za plačevanje vodnega 
prispevka, zato smo pripravili spremembo 2. člena zakonskega predloga. Amand- 
ma vam je bil danes pismeno predložen. 

S predloženim amandmajem je jasneje določena metoda odmerjanja in 
plačevanja vodnega prispevka. Z amandmajem se je strinjal tudi odbor za pro- 
izvodnjo in promet. Prosim, da predloženi zakon o odmeri vodnega prispevka 
za leto 1965 s predlaganimi amandmaji sprejmete. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravna komisija. Komisija je dala zboru 
pismeno poročilo. Prosim poročevalca odbora za proizvodnjo in promet, da 
prečita poročilo. Besedo ima inž. Rafael Baraga. 

Inž. Rafael Baraga: Odbor za proizvodnjo in promet se je danes 
zjutraj sestal. V imenu odbora dajem zboru naslednje poročilo k predlogu za- 
kona o odmeri vodnega prispevka za leto 1965: 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 2. julija 1965 razpravljal o predlogu zakona o odmeri vodnega 
prispevka za leto 1965, katerega je Skupščini predložil Izvršni svet. Predlagani 
zakon začasno ureja plačevanje in uporabo vodnega prispevka, katerega pla- 
čujejo industrijske in rudarske gospodarske organizacije za obdobje, dokler ne 
bo sprejet na osnovi temeljnega zakona o vodah ustrezni republiški zakon, naj- 
kasneje pa do konca leta 1965. 

Začasna ureditev financiranja vodnega gospodarstva je po mnenju odbora 
nujna, ker je temeljni zakon ukinil dosedanji način zbiranja prispevkov za 
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vodni sklad že s 1. aprilom 1965, zaradi številnih tehničnih problemov pa ni bilo 
mogoče takoj sprejeti republiškega zakona o vodah, dočim zahteva sistem 
vodnega gospodarstva kontinuirani dotok sredstev za opravljanje svoiih ob- 
veznosti. 

V podrobni obravnavi se je odbor strinjal s predlaganim amandmajem 
zakonodajno-pravne komisje Skupščine SR Slovenije k 1. in 3. členu predloga 
zakona ter z dodatnim predlogom Izvršnega sveta, po katerem se 2. odstavek 
-. člena glasi tako: -Drugi zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega 
odstavka, so dolžni priglasiti količino izkoriščene ali uporabljene vode za vodno 
gospodarstvo pristojnemu občinskemu upravnemu organu mesečno za nazaj 
najkasneje do 10. v mesecu. Hkrati s priglasitvijo so zavezanci dolžni plaćati 
vodni prispevek, preračunun na priglašeno količino vode. Pristojni organ odmeri 
vodni prispevek in izda odločbo o odmeri, ko ugotovi vsa dejstva in okoliščine, 
ki imajo pomen za odločbo o odmeri vodnega prispevka. Po pravnomočnosti 
odločbe mora zavezanec plačati razliko do višine odmerjenega vodnega -pri- 
spevka. ^ 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog 
zakona skupno s predlaganimi spremembami in dopolnitvami sprejme. 

k ^rod/S-fT
dulk I1"6 Remškar: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem 

predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o odmeri 

vodnega prispevka za leto 1965. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o agrarni reformi in kolo- 
nizaciji v LR Sloveniji. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil Franca Kutina. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati tudi ustno 
obrazložitev? (Ne.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
m zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala pismeni poročili. Ali želita poro- 
čevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? (Ne) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam da 
n ce. Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 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 Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil Dragico Dekleva. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. Besedo ima 
Dragica Dekleva. 

2* 
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Dragica Dekleva : Tovarišiee in tovariši poslanci! Izvršni svet vam 
je predložil v obravnavo in potrditev predlog zakona o prometnem davku 
od nepremičnin in pravic. Prometni davek od nepremičnin in pravic se plačuje 
tedaj, ko menja nepremičnina svojega lastnika ali če se prenese pravica, ki daje 
neko materialno korist, od enega koristnika na drugega. Za take pravice se šteje 
pravica patenta, pravica užitka, pravica stvarne služnosti, pravica do rente, 
pravica modela in znamke ter pravica prejšnjega lastnika do uporabe naciona- 
liziranega nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Obdavčitev prometa, nepremičnin in pravic predstavlja dejansko nekako 
plačilo za usluge, ki jih državni organi nudijo lastniku nepremičnine ali pravice 
s tem, da za njega vodijo zemljiško knjigo, katastre in razne druge evidence 
ter sploh skrbe za varstvo njegovih pravic. Plačevanje prometnega davka od 
nepremičnin in pravic je bilo doslej v celoti urejeno z zveznimi predpisi in 
je tudi zveza določala stopnje tega davka. Občine so imele pravico na podlagi 
zvezne tarife prometnega davka predpisovati občinski prometni davek na pro- 
met nepremičnin do višine 10 % zveznega prometnega davka. 

Te pravice so se vse slovenske občine poslužile in pobirale občinski pro- 
metni davek po maksimalni stopnji 10®/o. Zvezni prometni davek od nepre- 
mičnin in pravic je bil skupni deljivi dohodek vseh družbeno-političnih skup- 
nosti, medtem ko je bil občinski prometni davek dohodek občine. Z novim 
temeljnim zakonom o prometnem davku od nepremičnin in pravic se usklajuje 
plačevanje tega davka z ustavnimi načeli. Temeljni zakon določa, da je pro- 
metni davek od nepremičnin in pravic dohodek občin in zaradi tega tudi dolo- 
čajo stopnjo tega davka občinske skupščine. Republika ima po temeljnem za- 
konu pravico določiti meje, v katerih lahko postavljajo stopnjo tega davka 
občine. Republika je po temeljnem zakonu tudi upravičena določiti poleg opro- 
stitev od plačevanja tega davka, ki so navedene že v temeljnem zakonu, še 
druge oprostitve. 

Predloženi predlog republiškega zakona pa ne določa občinam mej, v katerih 
bi smele predpisovati stopnjo tega davka, s čimer se uvaja pri tem davku še en 
element demokratičnosti in prenosa kompetenc oziroma odločitev na komune. 
Taka določba tudi ni potrebna zato, ker omogočajo določila zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti dogovarjanja med temi skupnostmi, ki bodo 
lahko privedla do razumne uskladitve stopenj med njimi. 

Predloženi zakon določa le eno oprostitev od plačevanja tega davka, in 
sicer za prenos stanovanjskih hiš, ki so kot nove hiše 25 let oproščene 
plačevanja davka od stavb. Taka oprostitev je bila tudi v dosedanjih zveznih 
predpisih, je pa v predloženem zakonu nekoliko širša. Velja namreč za vse 
lastnike hiš, medtem ko je veljala doslej le, če je bil prodajalec delavec v delov- 
nem razmerju. Sodim, da je oprostitev utemeljena zaradi stimulacije gradenj 
novih stanovanjskih hiš. 

Tovarišiee in tovariši poslanci! Smatram, da sem s tem kratkim poročilom 
dopolnila obrazložitev zakona in prosim v imenu Izvršnega sveta, da zakon 
sprejmete. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in 
komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ah želita dati poročevalca odbora 
oziroma komisije tudi ustno poročilo? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pro- 
metnem davku od nepremičnin in pravic. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zem- 
ljišč bivših agrarnih skupnosti. 

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

Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru pismeni poročili. Prosim po- 
ročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno pravne komisije. 
(Poročevalec odbora se z amandmaji strinja.) 

Pričenjam razpravo'. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o raz- 
iskovanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti. 

Prekinjam sejo zbora, nadaljevali jo bomo čez 30 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo zbora. Prehajamo na 
7. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o pre- 
vzemu poroštva. 

Skupščini SR Slovenije je Izvršni svet predložil predlog sklepa o prevzemu 
poroštva za posojilo v višini 50 milijonov dinarjev, ki ga je odobrila Splošna 
gospodarska banka Skladu SR Slovenije za šolstvo, za financiranje gradnje 
novega šolskega objekta in ureditev deškega in dekliškega internata Zavoda 
za slepo mladino v Ljubljani. Za svojega predstavnika je k tej točki dnevnega 
reda Izvršni svet določil Borisa Lipužiča. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
dati ustno obrazložitev? (Ne.) 

Predlog sklepa o prevzemu poroštva sta obravnavala odbor za družbeni 
plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru dala 
pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno 
poročilo? (Ne.) Ce ne, pričenjam razpravo1. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker ne želi nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o pre- 
vzemu poroštva za posojilo v višini 50 milijonov dinarjev, ki ga je odobrila 
Splošna gospodarska banka SR Slovenije skladu SR Slovenije za šolstvo za 
financiranje novega šolskega objekta in ureditev deškega in dekliškega internata 
zavoda za slepo mladino v Ljubljani. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu sklepa o zagotovitvi 1 milijarde 300 milijonov dinarjev 
sredstev v letu 1966 za financiranje osnovnih šol. 

Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil Borisa Lipužiča. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev. (Da.) Prosim. Besedo ima Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Skupščina SR Slovenije je na seji Republiškega zbora in Prosvetno-kulturnega 
zbora 22. maja 1964 obravnala osnutek perspektivnega razvoja šolstva za ob- 
dobje 1964—1970 ter je glede politike na področju šolstva v tem obdobju med 
drugim sprejela tudi stališča, da je treba na področju osnovnega šolstva do leta 
1970 zagotoviti potrebne pogoje, da bi učenci vpisane generacije praviloma lahko 
uspešno končali osnovno šolo, nadalje, znižati izmenski pouk na najmanj eno 
in pol izmeno ter v večjih središčih omogočiti z ustrezno opremo šol, da bi 
večina otrok lahko imela organizirano življenje in delo v šoli preko celega dne. 
Te cilje na področju osnovnega šolstva smo si zastavili nedvomno zato, ker 
predvidena rast proizvodnje v prihodnjem obdobju in dvig splošne kulturne 
ravni prebivalstva ne zahtevata le izboljšanja materialnih pogojev šolstva, tem- 
več tudi zvišanje kvalitete vzgojno izobraževalnega dela, hkrati s tem pa tudi 
doslednejše uresničevanje vzgojno izobraževalnih smotrov. Na podlagi tako 
zastavljenih nalog na področju osnovnega šolstva je bil v večini občin izdelan 
orientacijski program gradnje osnovnošolskega prostora, katerega namen je 
odpraviti najbolj pereče materialne probleme v osnovnem šolstvu. Na tem pod- 
ročju je še vedno 88 šolskih zgradb, ki so bile zgrajene pred letom 1850, 403 
zgradbe pa so bile zgrajene pred letom 1900. Mnoge izmed teh zgradb so v 
mestnih in industrijskih krajih ter v drugih večjih naseljih, kjer imamo organi- 
zirane popolne osemletne osnovne šole, ki naj bi dajale ustrezno izobraženega 
in osebnostno izoblikovanega mladega človeka, kakršnega terja naš družbeno- 
ekonomski razvoj. V osnovnošolski mreži torej še vedno prevladujejo zastarele 
in dotrajane šolske zgradbe, ki jih je zob časa že močno načel. Marsikje bi jih 
bilo potrebno zapreti iz zdravstveno higienskih razlogov, ker je ogroženo zdravje 
učencev. V takih pogojih in brez ustrezne opreme pa je zlasti neuresničljiv so- 
dobni pouk, ki se mu ne moremo odpovedati v škodo vzgoje in izobraževanja 
naše šoloobvezne mladine. V današnji moderni dobi je izobrazbeni minimum 
osemletne osnovne šole nujen. Le tako lahko odpremo vrata mladini v življenje, 
bodisi neposredno za delo po končani šolski obveznosti, bodisi za nadaljnjo 
izbraževanje in usposabljanje za poklic. Kakršnokoli delovno mesto v sodobni 
proizvodnji in na drugih področjih družbenih dejavnosti, kakor tudi samo- 
upravljanje, terjata danes bolj izobraženega in družbeno osveščenega delavca 
kot kdajkoli doslej. 

Vsekakor ni osnovna šola edini vzgojno izobraževalni činitelj, nedvomno pa 
je razen družine eden najpomembnejših činiteljev pri oblikovanju mladega 
človeka te starostne stopnje. Ta uvod k utemeljitvi sem si dovolil zaradi tega, 
da znova opozorim na velike potrebe po učinkovitejši smotrno zasnovani gradnji 
šolskega prostora. Tudi dvoletni program izgradnje osnovnih šol v občinah, ki 
so letos prejele dopolnilna proračunska sredstva, je torej sestavni del dolgo- 
ročnega programa za izboljšanje materialne baze osnovnega šolstva ter izraz 
uresničevanja stališč Skupščine SR Slovenije glede politike na področju šolstva 
v letošnjem in prihodnjih letih. 
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2e lani je republika intervenirala s 471 milijoni dinarjev pri gradnji 18 šol. 
Čeprav je v letošnjem letu lahko Skupščina SR Slovenije namenila 1 milijardo 
900 milijonov po 5 °/o proračunski omejitvi kot intervencijska sredstva širše 
družbeno-politične skupnosti za gradnjo šol le v tistih občinah, ki so letos dobile 
dopolnilna proračunska sredstva, je nedvomno ta delež pri kreditiranju investicij 
v osnovnem šolstvu izredno pomemben prispevek k reševanju perečih mate- 
rialnih problemov v šolstvu. Seveda pa se hkrati zavedamo, da so nujne potrebe 
glede gradnje novih osnovnih šol tudi v drugih občinah, ki nimajo dopolnilnih 
proračunskih sredstev. Razpoložljiva sredstva v znesku 1 milijarde 900 milijonov 
dinarjev, ki so bila naložena v Splošni gospodarski banki, je torej banka mogla 
usmeriti zaradi omejenih možnosti in v skladu s smernicami letošnjega druž- 
benega plana le v občine, ki so bile določene, da prejmejo dopolnilna sredstva. 
Po končanem natečaju je v skladu s kriteriji, določenimi v družbenem planu, 
Splošna gospodarska banka izdelala predlog in odobrila posojila za investicije 
9 objektov, kjer je treba letos gradnjo končati, nadalje za 7 dozidav in adaptacij 
in za 7 novih gradenj v občinah, ki so ponudile največjo udeležbo, pri čemer je 
treba poudariti, da je bila tudi udeležba eden izmed kriterijev določenih v druž- 
benem planu. Tako je banka razdelila 1 milijardo 465 milijonov dinarjev, kot 
tranšo v letu 1965, in 461 milijonov dinarjev kot tranšo v letu 1966. Pri takem 
načinu kreditiranja, ko je treba v skladu s predpisi zagotoviti vsa sredstva bodisi 
za gradnjo celega objekta, bodisi za etapno gradnjo, je banka razporedila za 
kreditiranje v letu 1965 in 1966 ne le vsa razpoložljiva sredstva v znesku 1 mi- 
lijarde 900 milijonov, temveč je celo prekoračila vsoto za 27 milijonov dinarjev, 
kar je prevzela v lastno breme. To pa hkrati tudi pomeni, da od razpoložljivih 
ene milijarde 900 milijonov ne bi bilo letos izkoriščenih 434 milijonov dinarjev, 
ker bi pri 11 investicijah gradnja potekala do začetka šolskega leta 1966/67. 
Na natečaj se je prijavilo razen občin, ki jim je upravni odbor banke že odobril 
kredite, še večje število občin, ki so ponudile najmanj 40 oziroma 30 % ude- 
ležbo in 10 "/o obvezni polog za eventualne prekoračitve, problem šolskega 
prostora pa je pri njih prav tako pereč zaradi dotrajanosti šolskih zgradb, 
večizmenskega pouka, naraščanje števila učencev itd. Zaradi tega, da bi 
Splošna gospodarska banka mogla kreditirati nujno gradnjo osnovnih šol še v 
nekaterih občinah, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s kriteriji v letošnjem druž- 
benem planu, je upravni odbor Splošne gospodarske banke predlagal Izvršnemu 
svetu, da republika zagotovi v letih 1965/66 kreditiranje še nekaterih novih 
gradenj do višine ene milijarde 300 milijonov dinarjev, in ob ustrezni dejanski 
udeležbi občin pri teh investicijah. Tako bi bila po mnenju Splošne gospodarske 
banke letos izkoriščena sredstva v znesku 1 milijarde 900 milijonov dinarjev, 
hkrati pa bi omogočili nujno gradnjo več šol kot pa v primeru, če bo Splošna 
gospodarska banka kreditirala gradnjo samo že odobrenih investicij. 

Čeprav se zavedamo, da pomeni sklep o zagotovitvi ene milijarde 300 mi- 
lijonov dinarjev v proračunu za leto 1966 zadolževanje vnaprej, bo' nedvomno, 
kljub potrebni omejitvi proračunske in investicijske potrošnje in skrajno rea- 
listični oceni možnosti financiranja investicij zaradi gospodarske reforme in 
splošnih prizadevanj za stabilizacijo, potrebno tudi v prihodnjh letih v skladu 
z našimi ekonomskimi možnostmi zagotoviti najnujnejšo gradnjo šolskega 
prostora. Tej nalogi se bržkone ne moremo odpovedati do take mere, da bi to 
lahko resno ogrozilo nadaljnje delo mnogih osnovnih šol. Pri zagotovitvi sred- 
stev za lastno udeležbo pa se bodo nedvomno morale nekatere občine začasno 
odpovedati drugim, tudi upravičenim investicijam, da bi zagotovile gradnjo 
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nujno potrebnega šolskega prostora, seveda če so to uvrstile med svoje priori- 
tetne naloge. 

Na podlagi vseh navedenih razlogov v imenu Izvršnega sveta predlagam, 
da Republiški zbor sprejme sklep o financiranju gradnje osnovnih šol v znesku 
1 milijarde 300 milijonov dinarjev v letu 1966 v breme proračuna za prihodnje 
leto. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog sklepa sta obravnavala odbor za 
družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija in sta dala 
zboru pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati 
še ustno poročilo? (Ne.) Ce ne, pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati, zaključujem 
razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog 
sklepa, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva 
glasova.) Se je kdo vzdržal? (Dva glasova.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog sklepa o zagotovitvi 
ene milijarde 300 milijonov dinarjev sredstev v letu 1966 za financiranje osnov- 
nih šol. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na imenovanja in 
razrešitve. 

Najprej bomo razpravljali o predlogih Izvršnega sveta SR Slovenije o 
razrešitvi dolžnosti nekaterih republiških sekretarjev v Izvršnem svetu. 

Predlog za razrešitve je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije, da da mnenje k predlogom Izvršnega sveta. 

Viktor Zupančič: Mnenje komisije za volitve in imenovanja Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi 
z 2. odstavkom 138. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je komisija za volitve in imenovanja na svoji 
seji dne 30. junija 1965 razpravljala o predlogih Izvršnega sveta Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije o razrešitvi Draga Dolinška, inž. Janeza Perovška 
in Janka Potočnika dolžnosti republiškega sekretarja v Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije in predloge Izvršnega sveta v celoti sprejela. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Če nihče, zaključjem razpravo in dajem predlog sklepa o 
razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev v Izvršnem svetu na glasovanje. 
Prosim, kdor je za ta predlog sklepa, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil dolžnosti republiškega 
sekretarja v Izvršnem svetu Draga Dolinška, inž. Janeza Perovška in Janka 
Potočnika. 

Prehajamo na razrešitev in imenovanja članov upravnega odbora sklada 
Socialistične republike Slovenije za šolstvo. Prosim poročevalca komisije za 
volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slovenije, da da predlog! 

Viktor Zupančič: Na podlagi 174. in 17. alinee 135. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije ter v zvezi s 6. členom zakona o spremembah 
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in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada Socialistične republike Slovenije 
za šolstvo je komisija za volitve in imenovanja na seji dne 30. junija 1965 raz- 
pravljala o predlogih, da se na lastno prošnjo razreši član upravnega odbora 
sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo Anica Kuhar, poslanec Zvez- 
nega zbora Zvezne skupščine in da se izvoli za člana upravnega odbora sklada 
Socialistične republike Slovenije za šolstvo Mirko Tušek, republiški sekretar 
v Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Komisija za volitve in imenovanja je sprejela predlog za razrešitev Anice 
Kuhar kot upravičen. Zato predlaga, da Republiški zbor Skupščine Socialistične 
republike Slovenije razreši Anico Kuhar kot člana upravnega odbora sklada 
SR Slovenije za šolstvo in na njeno mesto izvoli Mirka Tuška, republiškega 
sekretarja v Izvršnem svetu. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog sklepa in soglasno raz- 
rešil dolžnosti člana upravnega odbora sklada Socialistične republike Slovenije 
za šolstvo Anico Kuhar in izvolil za člana upravnega odbora sklada Socialistične 
republike Slovenije za šolstvo Mirka Tuška. 

Prehajamo na imenovanje člana upravnega odbora sklada federacije za kre- 
ditiranje gospodarskega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
krajev. Prosim komisijo za volitve in imenovanja, da da predlog. 

Viktor Zupančič : Na podlagi 3. odstavka 29. člena zveznega zakona 
o skladu federacije za kreditiranje gospodarskega razvoja nezadostno razvitih 
republik in krajev imenuje v upravni odbor sklada poleg predsednika in članov, 
ki jih imenuje Zvezna skupščina, tudi vsaka republika po enega člana kot svo- 
jega predstavnika. Po 152. členu ustave Socialistične republike Slovenije ime- 
nuje tega predstavnika Republiški zbor. 

Komisija za volitve in imenovanja je na podlagi 174. člena republiške ustave 
na seji 30. junija 1965 razpravljala o predlogu za člana upravnega odbora sklada 
in predlaga Republiškemu zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije, da 
imenuje za člana upravnega odbora sklada federacije za kreditiranje gospodar- 
skega razvoja gospodarsko nerazvitih republik in krajev Rudija Čačinoviča, 
člana Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo predlog. Pričenjam razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče besede, zaključujem razpravo in 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 Republiški zbor soglasno imenoval za člana upravnega 
odbora sklada federacije za kreditiranje gospodarskega razvoja gospodarsko ne- 
zadostno razvitih republik in krajev Rudija Čačinoviča, člana Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
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Prehajamo na imenovanje članov Sveta za narodno obrambo Socialistične 
republike Slovenije in prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, 
da da predlog. 

Viktor Zupančič: Na podlagi 15. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o narodni obrambi morajo skupščine družbeno-političnih 
skupnosti ustanoviti svete za narodno obrambo, ki vodijo priprave za obrambo 
dežele in skrbijo za neposredno izvrševanje določenih zadev in ukrepov na 
področju narodne obrambe. 

Svet za narodno obrambo ima predsednika, določeno število članov in 
tajnika, pri čemer je v republiki predsednik Izvršnega sveta predsednik sveta 
za narodno obrambo, tajnik sveta pa je predsednik upravnega organa za na- 
rodno obrambo. Člane sveta imenuje Republiški zbor Skupščine Socialistične 
republike Slovenije izmed svojih članov in drugih oseb, določeno število članov 
pa so vojaške osebe, ki jih imenuje Republiški zbor na predlog pristojnih vo- 
jaških organov. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije je na seji dne 30. junija 1965 razpravljala o sestavi Sveta za narodno 
obrambo Socialistične republike Slovenije in predlaga Republiškemu zboru, 
da imenuje za člane: Eda Brajnika, člana Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, Alberta Jakopiča, sekretarja za organizacijska vprašanja 
CK ZKS, Ivana Mačka, predsednika Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
Rada Pehačka, generalpolkovnika Jugoslovanske ljudske armade, dr. Pavla 
Rozmana, sekretarja Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
Ivana Rukavino, generalpolkovnika Jugoslovanske ljudske armade. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali ste predlog. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče besede, dajem, predlog 
sklepa na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno imenoval v Svet za narodno 
obrambo Socialistične republike Slovenije naslednje člane: Eda Brajnika, Al- 
berta Jakopiča, Ivana Mačka, Rada Pehačka, dr. Pavla Rozmana in Ivana 
Rukavino. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Stane Dolenc je stavil Izvršnemu svetu poslansko vprašanje v zvezi z izva- 
janjem novega temeljnega zakona o elektro-gospodarstvu v Socialistični re- 
publiki Sloveniji. 

Celotno poslansko vprašanje ste prejeli pismeno, poleg tega pa smo vam 
posredovali kot informativno gradivo tudi informacijo o izvajanju temeljnega 
zakona o elektro-gospodarstvu. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgo- 
vori na poslansko vprašanje Staneta Dolenca. 

Sveto Kobal: Vprašanje poslanca Staneta Dolenca se dotika izredno 
pomembnih problemov, ki se ne omejujejo samo na vprašanja reorganizacije 
elektrogospodarstva, temveč so v bistvu odraz naporov za uveljavljanje dolo- 
čenih metod in potov v gospodarjenju. Navedeni problema bodo še posebej 
stopili v ospredje v novih pogojih gospodarjenja po predvidenih spremembah 
v gospodarskem sistemu, ki bodo ekonomiko gospodarjenja postavili v prvi 
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plan naših prizadevanj. Zaradi tega mi dovolite, da se poleg informacije o izva- 
janju temeljnega zakona o elektrogospodarstvu, ki vam je bila razdeljena, še 
ustno dotaknem nekaterih momentov, ki zaslužijo našo posebno pozornost. 

Temeljni zakon o elektrogospodarstvu, o katerem so se nekaj let vodile 
diskusije in pri sestavi katerega je Slovenija intenzivno sodelovala, je v svojem 
bistvu odraz spoznanja, da tudi na področju proizvodnje in potrošnje električne 
energije ni mogoče brez težkih posledic zadrževati administrativno distribu- 
terskih in centralističnih odnosov, ki smo jih odpravili v glavnem že na vseh 
ostalih področjih gospodarskega in družbeno-političnega življenja. Sedanja orga- 
nizacija elektrogospodarstva, predvsem pa njeni notranji odnosi so vse bolj 
prihajali v konflikt s procesom uveljavljanja samoupravnega odnosa in s tem 
v konflikt s prizadevanji po racionalnejšem gospodarjenju in sproščanju inicia- 
tive neposrednih proizvajalcev. Mislim, da spričo vseh dosedanjih javnih razprav 
o potrebi po spremembah v načinu gospodarjenja na področju proizvodnje in 
potrošnje električne energije, ni potrebno ponovno naštevati vseh negativnih 
strani, ki spremljajo sedanje odnose na tem področju. Temeljni zakon o 'elektro- 
gospodarstvu s svojimi določili o organizaciji elektrogospodarstva, o normah 
v poslovnih odnosih, o določilih predhodnega obdobja itd., odpira široke realne 
možnosti za uveljavljanje novih načel in omogoča začetek procesa vse večjega 
vključevanja elektrogospodarstva v celotni gospodarski sistem. Zakon ne daje 
nobenih šablon v pogledu oblike organizacije elektrogospodarstva, vendar izva- 
janje duha zakona lahko zagotove le take organizacijske oblike v elektrogo- 
spodarstvu,, ki ne bodo ovira v uveljavljanju naprednejših odnosov v gospodar- 
jenju, temveč bodo že sami po sebi predstavljali objektivne okvire, ki bodo 
omogočili, da se bodo na stimulativnejših osnovah skozi določen proces vse bolj 
uveljavila načela, ki jih je sprejel novi zakon. Zato so določene oblike organi- 
zacije elektrogospodarstva bistven pogoj, da bi skupna prizadevanja za nadaljnji 
napredek na tem področju dala zaželene rezultate. 

Dosedanje diskusije o reorganizaciji elektrogospodarstva so jasno pokazale, 
da ne more iti le za formalno uveljavljanje črke novega temeljnega zakona, 
temveč za zagotovitev vsebinskih premikov v medsebojnih odnosih. Prav tako 
so diskusije pokazale, da obstoje močne tendence po ohranitvi dosedanjih odno- 
sov, na katere so se navadili tako posamezni kolektivi v proizvodnji, kakor tudi 
v potrošnji električne energije in bodo spremembe zahtevale od njih večjih 
naporov in večje iniciative. V diskusijah je tudi jasno prišlo do izraza, da uve- 
ljavljanje novih načel ne zadeva na težave samo na vsedržavnem planu, temveč 
da so iste tendence po centralizmu in administrativno distribucijskih odnosih 
enako močne in prisotne tudi na področju Slovenije. Nekateri so še danes 
mnenja, da je v borbi za novi zakon, pri katerem se je Izvršni svet Slovenije 
močno angažiral, šlo preprosto samo za razbitje JUGELA kot centralistične 
organizacije za vso državo in da je dovolj, da bi iste odnose, kakršni so bili 
karakteristični za sedanjo organizacijo, preprosto presadili v nacionalne okvire 
in že s tem zagotovili pogoje za racionalnejše poslovanje. 

Te tendence so prišle do izraza ali v težnjah po organiziranju enega pod- 
jetja za celotno republiko ali pa v težnjah po ohranitvi posebne organizacije 
za prenos električne energije za celotno področje republike. Ena kakor druga 
rešitev je v bistvu odraz teženj po ohranjevanju starih odnosov, temelječih na 
notranjem normativnem sistemu, na neposlovnem prelivanju sredstev, na 
težnjah po enotnih in enakih cenah in na vztrajanju pri nekaterih sedanjih 
privilegijih. Razumljivo je, da Izvršni svet v sedanjih razpravah ni mogel pod- 
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pirati takih teženj, ker je že od vsega začetka zagovarjal določene principe v 
organizaciji elektrogospodarstva ter v tem smislu tudi imel številne razgovore 
s prizadetimi kolektivi. Stališča, ki jih je Izvršni svet v pogledu organizacije 
in poslovanja elektrogospodarstva zastopal v -dosedanjih razpravah, izhajajo iz 
naslednjih dveh osnovnih principov: 

1. organizacija elektrogospodarstva mora zagotoviti najneposrednejši stik 
med proizvodnjo in potrošnjo električne energije in na ta način omogočiti odvi- 
janje poslovnih odnosov. V ta namen je potrebno, da proizvodnja vključuje tudi 
prenos električne energije ter se najtesneje povezuje z direktnimi potrošniki in 
distributivnimi kapacitetami. Takim načelom bi najbolj ustrezala področno 
proizvodno prenosna podjetja, ki predstavljajo teritorije z določeno zaključeno 
celoto tako v proizvodnji, kakor tudi v potrošnji električne energije. Od delovnih 
kolektivov je odvisno, ali bi se v taka podjetja vključila tudi distribucijska, 
s čimer bi bila v celoti zgrajena najtrdnejša zveza med proizvodnjo in vsemi 
vrstami potrošnje. Tako organizirana proizvodno prenosna podjetja se morajo 
razumljivo povezati v višje oblike sodelovanja tako na nivoju republike, kot 
izven njenih meja, v skladu s poslovnim interesom in vse večjo- potrebo po 
širšem sodelovanju. V tem procesu mora priti tudi do tesnejšega povezovanja 
med rudniki in termocentralami; in 

2. osnovni odnos med proizvodno prenosnimi podjetji in potrošniki mora 
temeljiti na pogodbenih obojestranskih obveznostih, ker mora priti do izraza 
čimvečja poslovnost in usklajevanje karakteristik v proizvodnji s karakteristi- 
kami v potrošnji električne energije. 

Taki odnosi, temelječi na tarifnem sistemu predpostavljajo, da je cena 
električne energije adekvatna stroškom v proizvodnji in odraz različnih pogojev 
in različnih uspehov gospodarjenja na posameznih potrošnih regionih. Preko 
poslovnega odnosa se morajo izgrajevati vsi tisti elementi, ki opredeljujejo 
načine reševanja izgradnje novih elektroenergetskih objektov in odločajo o eko- 
nomiki posameznih kapacitet. Tak medsebojni obvezni odnos mora razrešiti 
sedaj pristojni disproporc med proizvodnjo in potrošnjo električne energije in 
prispevati k skladnejšemu investiranju v kapacitete za proizvodnjo električne 
energije in kapacitete za potrošnjo električne energije. 

Izhajajoč iz gornjih dveh načel je Izvršni svet aktivno sodeloval v sedanjih 
razpravah o realizaciji novega zakona o elektrogospodarstvu ter poskušal z 
argumenti vplivati na ustrezne sklepe. 

Izvršni svet je po sprejetih predlogih o organizaciji elektrogospodarstva 
s strani posameznih podjetij obširno razpravljal ter v skladu z zakonom izdal 
soglasje o ustanovitvi proizvodno prenosnih podjetij za področje Drave in 
področje Soče, dočim ni mogel dati soglasja h predlogu podjetja Elektro-prenos 
Ljubljana, ki v bistvu predlaga ohranitev posebnega podjetja za prenos električ- 
ne energije in odcepitev te dejavnosti iz sklopa povezave proizvodnje in potroš- 
nje električne energije. 

V prizadetih kolektivih še nadalje razpravljajo o najprimernejši obliki or- 
ganizacije elektrogospodarstva in v teh razpravah bo Izvršni svet tudi v bodoče 
aktivno sodeloval. Izvršni svet je aktivno sodeloval tudi v diskusijah o bodoči 
povezavi med rudniki in termo-centralami ter vplival na ustvarjanje ugodnejše 
atmosfere, ki bo omogočila, da pride med temi kolektivi do tesnejše povezave. 
Do 30. 6. je Izvršni svet sprejel tudi odločbo o postavitvi likvidacijske komisije 
za likvidacijo Elesa ter prenosa obveznosti o dobavi električne energije na 
ustrezne proizvajalce. S temi akti se na osnovi 72, in 74. člena zakona o elektro- 
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gospodarstvu zagotavlja nemoteno funkcioniranje medsebojnih dobav električne 
energije, dokler ne bodo uspostavljeni ustrezni pogodbeni odnosi. O razdelitvi 
ostalih sredstev Elesa bo odločil Izvršni svet po zaključku dela likvidacijske ko- 
misije, ko bo definitivno ugotovljena likvidacijska masa. Vzporedno s temi 
ukrepi je dana tudi iniciativa za vzpostavitev ustrezne povezave med proizvodno 
prenosnimi podjetji na področju Slovenije. Preko te povezave bi se lahko' re- 
ševali tisti skupni problemi, pri katerih je treba doseči določeno enotnost ali 
pa se skupno lahko racionalneje rešujejo. 

Vse dosedanje delo in napori kažejo, da je uveljavljanje načel, ki so prišla 
do izraza v temeljnem zakonu o elektro-gospodarstvu, stvar procesa, v katerem 
bo potrebno stalno angažiranje subjektivnih sil in ustrezni napori vseh, od 
katerih je odvisna realizacija naštetih načel. 

Izvršni svet meni, da so bile dosedanje diskusije koristne in prosi Skupščino 
in poslance, da s svojo aktivnostjo na terenu prispevajo k uveljavljanju napred- 
nih načel v gospodarjenju z električno energijo. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanec Stane Dolenc strinja z 
odgovorom? (Stane Dolenc: Da.) Ima še kdo kako poslansko vprašanje? Prosim. 

Inž. Veljko Križnik: Odbor za proizvodnjo in promet je nedavno 
razpravljal o problemih o finančnem načrtu cestnega sklada SR Slovenije. Pri 
tem je obravnaval tudi nekatere širše probleme našega cestnega prometa in 
cestnega gospodarstva. Med temi problemi so poslanci sprožili tudi problem ozi- 
roma vprašanje preobremenjenosti naših cest s pretežkimi vozili, kar povzroča 
naglo propadanje naših za tak promet neustrezno grajenih cest. To ugotovitev 
so načeli tudi strokovnjaki in gospodarstveniki cestnega prometa na razgovoru, 
ki ga je pred nedavnim oganiziralo uredništvo »Dela« in ga tudi objavilo. 

V zvezi s tem prosim, da mi Izvršni svet odgovori na naslednji vprašanji: 
1. kakšno je stališče Izvršnega sveta do predlogov o določitvi maksimalnega 

osnega pritiska vozil na posameznih cestah glede na njihovo nosilnost oziroma 
stanje posamezne ceste in objektov na njej in kakšne so možnosti za zagoto- 
vitev spoštovanja takega predpisa; 

2. kakšno je stališče Izvršnega sveta do predloga o omejitvi cestnega tovor- 
nega prometa ob prometnih konicah v sobotah in nedeljah. 

Predsednik Tine Remškar: Ali lahko Izvršni svet na vprašanje danes 
odgovori ali želi odgovoriti na prihodnji seji? Prosim. 

Sveto Ko bal: Čeprav smatram, da bi bilo koristno, da zbor razpravlja 
o celotni problematiki cest in cestnega gospodarstva na eni izmed prihodnjih 
sej, se bom vseeno z nekaj besedami dotaknil tega problema. 

Izvršni svet je v razpravah o stanju cest in financiranju cest v letošnjem 
letu večkrat razpravljal o nekaterih problemih, ki se pojavljajo z nadaljnjim 
naraščanjem cestnega prometa, predvsem pa s problemom pretirane obremenitve 
posameznih cest, ki nikakor več ne ustrezajo sodobnim načinom prevoza, pred- 
vsem v pogledu težkih tovornjakov. Ustrezni materiali, ki so jih v zvezi s tem 
izdale cestne inšpekcije in drugi ustrezni organi, so v razpravi pred Izvršnim 
svetom, hkrati pa se iščejo rešitve, preko katerih predpisov in drugih ukrepov 
bi bilo mogoče problem zadovoljivo rešiti. Ustrezne materiale in detajlne odgo- 
vore pa bi lahko Izvršni svet posredoval Skupščini na prihodnji seji. 
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Problem, ki izhaja iz drugega dela vprašanja in ki se nanaša na možnost 
omejevanja prometa v konicah, je bil že v lanskem letu ustrezno rešen. V le- 
tošnjem letu se pripravlja enak režim in sicer, da se v največji sezoni omejijo 
prevozi z določenimi, predvsem tovornimi sredstvi ob sobotah in nedeljah. Ta 
problem je rešen sporazumno z zveznimi organi, čeprav bi praktično moral tak 
režim veljati za celotno državo. 

Organi, ki so za to odgovorni, bodo izdali ustrezna navodila v istem smislu, 
kakor v lanskem letu. Diskusije o tem pa so bile z ustreznimi podjetji preko 
republiške gospodarske zbornice že sprožene. Obvestilo o režimu na naših cestah 
pa bodo sprejele tudi ostale republike, da bodo podjetja videla, kakšnega režima 
se morajo v konicah na našem teritoriju držati. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanec Križnik zadovoljuje z 
odgovorom ? 

Inž. Veljko Križnik: Z odgovorom se zadovoljujem. 

Predsednik Tine Remškar: Ima še kdo kakšno vprašanje? Prosim! 

Rado Pušenjak: Tovariši! Znano je, da sprejemajo trgovska, gostin- 
ska in obrtna podjetja letošnje leto, vsaj na Štajerskem, mnogo manj vajencev 
v uk, kot v prešnjih letih — zlasti pa manj kot v letu 1964. Vemo, da bodo ne- 
katera trgovska podjetja sprejela le 10% vajencev, glede na število vajencev 
v preteklem letu. Vzrok za to je, kot trdijo podjetja, v predpisu o nagrajevanju 
vajencev, ki ga je izdal Zvezni Izvršni svet, kar je bistveno povečalo režijo pod- 
jetij, tako da nekatera porabijo tudi 10, 15, 20 in tudi preko 20 milijonov dinar- 
jev na leto. 

Pri tem vprašanju gre prvič za normalen razvoj tercialnih dejavnosti, ki 
bi jih bilo potrebno v bodoče še bolj pospeševati, drugič pa za zaposlitev veli- 
kega števila mladine, ki je v letošnjem letu končala 8-letno šolanje. Zanima me, 
če in kaj namerava glede tega podvzeti Izvršni svet. Menim, da bi bil čas še do 
jeseni stvar zadovoljivo urediti. 

Predsednik Tine Remškar: Ali lahko Izvršni svet odgovori na vpra- 
šanje danes, ali pa želi odgovoriti na prihodnji seji? 

Majda Gaspari: Izvršni svet bo dal odgovor na to poslansko vpra- 
šanje na prihodnji seji. 

Predsednik Tine Remškar: Ima še kdo kako poslansko vprašanje? 
(Ne javi se nihče.) Ce ni več vprašanj, menim, da je s tem dnevni red seje iz- 
črpan in zaključujem 25. sejo Republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 11.35.) 
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26. seja 

(12. julija 1965) 

Predsedoval: Tine Remškar, predsednik 
Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice. Začenjam 26. sejo 
Republiškega zbora, ki sem jo sklical na podlagi 44. člena začasnega poslovnika 
našega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci in poslanke: dr. Jože Beni- 
gar, Boris Butina, Marija Ivkovič, Ivo Janžekovič, inž. Ivica Kavčič, Boris Ko- 
cijančič, Jože Laznik, Franc Lubej, Marija Pleteršek, Ivan Ros, Viktor Seitl in 
Franc Zadravec. S tem hkrati ugotavljam, da je današnja seja zbora sklepčna. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 25. seje Republiškega zbora; 
2. razpravo o neposrednih gospodarsko-političnih problemih v zvezi z no- 

vimi ukrepi za izpopolnitev gospodarskega sistema in stabilizacijo gospodarstva; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o višini delavčevega dohodka, 

ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno brezposelnostjo. 
Predlagani dnevni red se razlikuje od predloga, ki ste ga pismeno prejeli 

v tem, da je razširjen s 3. točko. Ali se strinjate s tako razširjenim dnevnim re- 
dom? Materiale k 3. točki ste prejeli skupno z vabilom. (Poslanci se strinjajo.) 
Ugotavljam, da je dopolnjeni dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 25. seje Republi- 
škega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kako pripombo k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Ker nima nihče pripomb, menim, da je zapisnik odobren. 

Predlagam, da bi 2. točko dnevnega reda obravnavah skupno z Gospodar- 
skim zborom. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Odrejam 
kratek odmor. Prosim, če ostanete na svojih mestih, ker bodo poslanci Gospo- 
darskega zbora prišli takoj. 

Predsedujoči Tine Remškar: Začenjam skupno sejo Republiškega 
in Gospodarskega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije in pre- 
hajam na 2. točko dnevnega reda, na razpravo o neposrednih gospo- 
darsko-političnih problemih v zvezi z novimi ukrepi za izpopolnitev gospodar- 
skega sistema in za stabilizacijo gospodarstva. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda in pa vabilo za sejo zbora je bilo poslano 
Izvršnemu svetu na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 
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Zato pričenjam razpravo in dajem uvodno besedilo predsedniku Izvršnega 
sveta Janku Smoletu. 

Janko Smole: Tovarišice in tovariši poslanci! Dosežena stopnja raz- 
voja naše družbe omogoča in nas tudi usposablja, da uresničimo odločen korak 
naprej v graditvi in uveljavljanju našega gospodarskega sistema. V dosedanjih 
razpravah ste bili obveščeni o obsežnem kompleksu ukrepov za stabilizacijo 
in intenzifikacijo gospodarstva, o reformi na področju odnosov med cenami, 
instrumentov delitve, davčnega, (deviznega in zunanjetrgovinskega režima itd. 
Mislim, da ni potrebe, da bi pojasnjeval posamezne ukrepe in konkretne re- 
šitve, o katerih bo v kratkem razpravljala in odločala Zvezna skupščina, zato 
mi 'dovolite, da poskušam predvsem poudariti posamezne konkretne probleme 
in določene naloge, pred katerimi sedaj neposredno stojimo. 

Predvidene spremembe v gospodarskem sistemu imajo predvsem nalogo, 
ustvariti širšo ekonomsko osnovo in okrepljen ekonomski interes delovnih 
kolektivov za razvijanje produktivnosti dela in na tej osnovi tudi pogoje za 
stabilnejše in hitrejše izboljševanje materialnega in kulturnega življenjskega 
standarda. Tega pa ni mogoče uresničevati brez doslednega odpravljanja obsto- 
ječih neskladnosti v materialnih odnosih, ki so posledica številnih administra- 
tivnih vplivov, ki v končnem efektu danes že pomenijo slabo in neučinkovito 
izrabo obstoječih proizvodnih zmogljivosti. 

Za dosledno uresničevanje politike intenziviranja proizvodnje, za pospešeno 
rast produktivnosti dela, za razvijanje ekonomske integracije gospodarstva, 
raznih oblik združevanja in sodelovanja, za vsestransko vključevanje v med- 
narodno delitev dela in za stabilnejše naraščanje življenjske ravni pa je ne- 
izogibno 'treba ustvariti potrebne pogoje, ki bodo narekovali predvsem večjo 
stopnjo gospodarske nuje za vse samoupravne subjekte gospodarjenja. 

To so razlogi, ki narekujejo vzpostavljanje svobodnejšega delovanja trga in 
ekonomskih zakonitosti, realnejših odnosov med cenami, ekonomsko smotrnejšo 
razporeditev akumulacije skozi trg in cene, bolj ustrezen mehanizem povezo- 
vanja notranjih cen s pojavi in gibanji na zunanjem trgu ter kvalitetne spre- 
membe v sistemu* planiranja in družbene intervencije, ki mora biti usklajena 
z interesi, z aktivnostjo in odgovornostjo temeljnih nosilcev celotnega procesa 
enostavne in razširjene reprodukcije delovnih kolektivov. 

Ob vseh dosedanjih spremembah in ukrepih v našem gospodarskem siste- 
mu še vedno močno dominira funkcija države v gospodarstvu. Nezadostno raz- 
vita materialna osnova samoupravljanja, predvsem pa neustrezna razdelitev 
materialnih sredstev med različne gospodarske dejavnosti predstavlja osnovo za 
pretirano administrativno vmešavanje v gospodarstvo, otežkoča razvijanje ini- 
ciative proizvajalcev v smeri najbolj racionalnih rešitev in še posebej v njihovi 
zavesti krepi in utrjuje prepričanje, da je vzroke za razne težave iskati v zu- 
nanjih, neekonomskih faktorjih. Močan vpliv administrativnih ukrepov in 
usmerjanj omejuje in hromi tako ekonomski interes kakor tudi odgovornost 
delovnih kolektivov za takšno gospodarjenje, ki ga že narekuje dosežena stopnja 
naše gospodarske razvitosti. Neskladni odnosi med cenami posameznih proiz- 
vodov in storitev otežkočajo dosledno izvajanje načel delitve po delu, nepre- 
stano porajajo potrebo po vsestranskem prelivanju sredstev, narekujejo visoko 
stopnjo zajemanja ustvarjenega dohodka delovnih organizacij skozi razne davčne 
instrumente, odrejajo centralizirane odločitve na področju razširjene repro- 
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dukcije in pretirano administrativno urejanje poslovanja zunanje trgovine in 
deviznega režima. 

Takšni administrativni odnosi pa ne nastajajo izven nas samih. Njih še po- 
sebej vzdržujejo v življenju in jih nenehno podpirajo pritiski in praktični po- 
stopki vseh tistih, ki za ceno trenutne rešitve določenih problemov zahtevajo 
prilagajanje raznih gospodarskih instrumentov njihovim konkretnim pogojem, 
da bi na ta način konservirali obstoječe odnose in ,se začasno predajali utvaram, 
da je na takšen način mogoče karkoli resnično sanirati v našem gospodarstvu. 

Prilagoditev gospodarstva novim pogojem v nobenem pogledu ne predstav- 
lja enkratno dejanje, temveč stalno, intenzivno in temeljito delo, ki naj omogoči 
delovni organizaciji v praksi doseganje novih in čimbolj kvalitetnih rezultatov 
v razvijanju in izboljševanju vseh faktorjev proizvodnje. Vsebina reforme ni 
v tem, da karkoli menja čez noč in da vsakogar, ki ob sprejetju ukrepov ne 
izpolnjuje novih, bolj zaostrenih pogojev gospodarjenja, kaznuje, ugrozi njegovo 
eksistenco in ga prepusti stihiji brez kakršnekoli perspektive. Njen smisel je 
prav v tem, da pred sleherni delovni kolektiv v neprimerno večji meri kot doslej 
razgrne resnične vzroke težav, da jih v večji meri kot doslej materialno usposobi 
za učinkovito borbo proti zaostalosti in nizki produktivnosti, da jih oboroži z bolj 
smotrnimi ekonomskimi kriteriji v njihovi dnevni presoji in odločanju o raznih 
možnih poteh gospodarjenja, usposobi in ustrezno tudi nagrajuje za odgovor- 
nejše, bolj pretehtane in kvalitetnejše lastne odločitve na področju proizvodnje, 
blagovnega prometa, delitve dohodka, razširjene reprodukcije itd. 

Proces intenzivnejšega gospodarjenja zahteva širše in bolj svobodne okvire 
trga, večjo povezanost z mednarodnim trgom, manj administrativne zaščite 
raznih vrst notranje proizvodnje in zato1 tudi več ekonomskih spodbud za 
razvoj moderne, produktivnejše in vse bolj integrirane proizvodnje. 

Takšna orientacija, ki je v interesu vsakega delovnega človeka in ki mu 
tudi odpira nove perspektive v uresničevanju njegovih potreb po višjem in kul- 
turnejšem standardu, pa je seveda v popolnem nasprotju z miselnostjo in težnja- 
mi tistih posameznikov, ki obstoječe stanje le mehanično in statično preraču- 
navajo in projecirajo na nove odnose med cenami in delitve dohodka ter pri 
tem ugotavljajo določene nepremostljive težave v bodočem poslovanju posamez- 
nih delovnih organizacij. Mislim, da je še posebej poudariti, da so že v dose- 
danjih razpravah v naših delovnih organizacijah prišla do izraza v glavnem pozi- 
tivna in zelo konkretna prizadevanja, ki za premagovanje določenih ovir iščejo 
rešitve predvsem v aktiviranju številnih notranjih rezerv v našem gospodarstvu. 
To tudi pomeni bistveni korak naprej od načelnega soglašanja s cilji in vsebino 
reforme: prehajamo na analizo lastnih slabosti in možnosti, na konkretne ukre- 
pe, ki naj omogočijo uspešno obvladovanje začetnih težav. Obstoj velikih rezerv 
v našem gospodarstvu odločno terja in omogoča, da se lotimo reforme, da za- 
čenjamo dosledneje odpravljati razne neskladnosti v cenah, ki so osnovni vir 
nestabilnosti, neracionalnega izkoriščanja obstoječih možnosti in številnih sla- 
bosti v strukturi proizvodnje in potrošnje. 

Reforma je povezana z odpravo določenih davčnih instrumentov, ki so 
doslej obremenjevali proizvodne stroške, otežkočali medsebojno primerjavo cen, 
komparacijo s produktivnostjo v svetu in zoževali delovnim organizacijam mož- 
nosti, da se bolj elastično prilagajajo potrebam trga. Ukinitev prispevka od do- 
hodka in izključitve prometnega davka iz proizvodnje predstavljata očiščenje 
proizvodnih stroškov močnih izvenekonomskih vplivov, ki so se doslej preko 
različnih stopenj proizvodnje, predelave in prometa kopičili, deformirali struktu- 
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ro cene in onemogočali proizvajalcem jasen pregled in obračun delovanja stvar- 
nih faktorjev proizvodnje na oblikovanje cen. Z njihovo ukinitvijo se bistveno 
spreminja odnos delovne organizacije do njenih lastnih stroškov proizvodnje, 
saj je splošno znano, da je v preteklosti obstojal še poseben interes delovne orga- 
nizacije, da določene vrste izdatkov zaradi različnih davčnih obveznosti vključi 
»v poslovne stroške«. S tem pa ni izčrpan celotni obstoječi instrumentarij raznih 
obveznosti in dajatev, ki so vkalkulirane v ceno proizvoda, prekomerno bremene 
nizko produktivnost našega gospodarstva in ki so eden osnovnih vzrokov za 
obstoječe ekstenzivno gospodarjenje. V težnji, da bi zadovoljili razne družbene 
potrebe, smo v preteklosti kaj radi preko raznih instrumentov v večji ali manjši 
meri načenjali tisto proizvodno substanco', ki je prvi pogoj za uspešno rast 
produktivnosti dela, ki je tako rekoč neločljiv sestavni del samega procesa 
reprodukcije. 

Pogosto smo upoštevali le enostransko določene potrebe, njihovo kritje ali- 
mentirali z raznimi oblikami zajemanja dohodka delovnih organizacij, pri tem 
pa že pričeli ogrožati osnovne -pogoje, ki naj zagotove hitro in učinkovito rast 
družbene produktivnosti dela. K temu je še posebej pripomoglo dejstvo, da še 
nismo uspeli za razne oblike 'družbene potrošnje najti ustrezne sistemske re- 
šitve, nekatere od njih pa predvsem v večji meri vezati na osebne dohodke 
občana — potrošnika. Zato bo treba v bodoče temeljito podvreči vsestranski 
analizi in reviziji številne obstoječe dajatve, jih uskladiti z našimi realnimi 
možnostmi in predvsem podrediti osnovni nalog pospešenega in intenzivnega 
naraščanja produktivnosti dela. To bo izredno težavna in odgovorna naloga, ki 
predvsem zahteva, da v široki demokratični razpravi izbojujemo' bitko za novo 
vrednotenje odnosov v našem gospodarstvu in družbenih službah. 

V letu 1964 je od celotnega ustvarjenega dohodka delovnih organizacij v 
Sloveniji odpadlo na neto osebne dohodke 33,4%, na sklade podjetij 17,4%, 
družbene dajatve pa so v strukturi delitve celotnega dohodka bile udeležene 
z 49,2%. 

Uspešna realizacija ciljev reforme brezpogojno zahteva, da zmanjšamo ob- 
stoječe stopnje prispevka od osebnih dohodkov, stopnje prispevka za razne vrste 
socialnega zavarovanja, obresti na poslovni sklad, članarine in prispevke, ki jih 
plačujejo delovne organizacije za potrebe zbornic, združenj, raznih poslovnih 
skupnosti, da revidiramo bančne stroške, provizijo, stroške družbenega knjigo- 
vodstva in številne druge oblike dajatev ter da jih uskladimo s potrebami varče- 
vanja in racionalne organizacije. 

Za takšno oblikovanje potrošnje na raznih nivojih izven gospodarstva 
pa prevzamejo v novih pogojih še posebno odgovornost delovne organizacije in 
njihovi organi samoupravljanja. 

Novi položaj še posebno nalaga delovnim organizacijam potrebo, da se 
tudi ti mobilizirajo v iskanju rezerv, da dosledno uveljavljajo po svojih pred- 
postavljenih v komuni, v republiški skupnosti itd. načela varčevanja, podre- 
janja potrošnje našim objektivnim možnostim, odpravljanju vseh tistih izdatkov, 
ki ne prispevajo k razvoju dosedanje in perspektivne družbene produktivnosti 
dela, kar pa v vsakem primeru vključuje razne raziskovalne, znanstvene, kul- 
turne in druge dosežke in vrednote. Na takšen način bo tudi mogoče odrediti 
prioritetne vrste potrošnje in vso potrebno selektivnost v trošenju proračunskih 
in drugih sredstev. 

Običajno razpravljamo le o pomanjkanju materialnih sredstev za potrebe te 
ali druge negospodarske dejavnosti. Vsekakor so točne ugotovitve o nerazviti 
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materialno-tehnični osnovi na področjih posameznih družbenih služb, kar pa je 
odvisno predvsem od napredka celotnega gospodarstva, njegove sposobnosti, 
da poveča produktivnost dela, kakor tudi lastnih naporov v negospodarskih 
dejavnostih. Mislim pa, da je čas, da spregovorimo tudi o nizki produktivnosti 
dela in neustrezni kvaliteti v nekaterih negospodarskih dejavnostih, da tudi tu 
razvijemo večje varčevanje in učinkovitejše metode dela. To ne govorim zato, 
da 'bi se spuščali v jalove dialoge, kdo je bolj in kdo manj produktiven, temveč 
da bi se na vseh področjih lotili procesov, ki omogočajo resničen napredek, 
skladno, uravnoteženo in stabilno naraščanje produktivnosti dela. Zagotovitev 
stabilnih virov oziroma samostojnih dohodkov za nekatera področja družbenih 
služb — mimo proračunskega mehanizma in tudi večja medsebojna povezanost 
z ustreznimi dogovori in sodelovanje med delovnimi organizacijami v gospo- 
darstvu in določenimi negospodarskimi dejavnostmi, naj omogoči začetek hitrej- 
šega procesa intenzifikacije celotnega združenega dela. 

V okviru prizadevanj za prilagoditev poslovanja podjetij novim pogojem 
gospodarjenja je še posebej poudariti rezerve, ki se skrivajo v sedanjih poslov- 
nih stroških, kakršni so se formirali v preteklosti pod vplivom davčnega režima 
in tako imenovanega zidanja cen z raznimi dajatvami, v pogojih nestabilnosti 
in izredne konjunkture na domačem tržišču, predvsem pa v pogojih, ko pretežni 
del delovnih organizacij ni imel večjega interesa, niti ni čutil potrebe, da poleg 
globalnega izkazovanja stroškov za celotno podjetje načrtno in sistematično 
uvaja individualno evidentiranje in analizo stroškov po posameznih proizvodih, 
obratih, ekonomskih enotah in delovnih mestih. 

Zato je pomembna naloga, da delovne organizacije posvetijo čimvečjo skrb 
spremljanju, ugotavljanju in analizi obstoječih poslovnih stroškov, da jih pre- 
vedejo na posamezne proizvode, ter da ugotove vse tiste številne primere, kjer 
danes ob obsežnem in pestrem asortimentu inertno nadaljujemo s proizvodnjo 
artiklov, katerih cene ne pokrivajo stroškov ali pa omogočajo le nizko akumu- 
lativnost. Analize v določenih delovnih organizacijah kažejo, da je prav tu 
brez kakršnihkoli novih vlaganj in bistvenih sprememb v tehnologiji mogoče 
doseči v kratkem času bistvene premike v strukturi proizvodov, znižati obseg 
stroškov, povečati sredstva skladov in osebnih dohodkov. 

Delež materialnih stroškov v družbenem bruto proizvodu se je povečal od 
56°/o v letu 1959 na 58"/» v letu 1964. Za 1 °/o povečana relativna udeležba po- 
slovnih stroškov pa v gospodarstvu Slovenije na osnovi podatkov v zaključnih 
računih gospodarskih organizacij za leto 1964 predstavlja 17,5 milijarde dinarjev. 

Izdatki za investicijsko vzdrževanje so se povečali od 29 milijard dinarjev v 
letu 1961 na 41,3 milijarde dinarjev v letu 1964. 

Poseben problem predstavljajo v poslovnih stroških izdatki, kot so obresti, 
najemnine, potni stroški, dnevnice in podobno. Za ilustracijo bi navedel, da so 
v letu 1964 osebni dohodki v breme poslovnih stroškov znašali 27,5 milijarde 
dinarjev. 

Med poslovnimi stroški je še posebej opozoriti na obresti od kreditov za 
obratna sredstva. Pomen tega elementa poslovnih stroškov bomo razumeli, če 
upoštevamo, da so zaloge surovin, nedokončane proizvodnje izdelkov in trgov- 
skega blaga narasle v Sloveniji v letu 1964 za 130 milijard dinarjev ali za 31 %>, 
samo obresti, izvirajoče iz takega povečanja zalog, pa so znašale lani okoli 
8 milijard dinarjev. 

V letu 1964 so delovne organizacije v gospodarstvu v Sloveniji plačale 
51,6 milijarde dinarjev obresti od poslovnega sklada in bančnih kreditov, kar 

3» 



36 Republiški zbor 

predstavlja skoraj 58 '°/o v primerjavi s celotno vsoto v tem letu ustvarjenih 
lastnih skladov gospodarskih organizacij, lastni skladi gospodarskih organizacij 
v preteklem letu so znašali 80 milijard, plačane obresti pa skoraj 52 milijard 
dinarjev. Imamo številne gospodarske organizacije, pri katerih letni obseg pla- 
čanih obresti in bančnih provizij daleč presega sredstva ustvarjenih lastnih 
skladov. Nekatere gospodarske organizacije so se v preteklih letih pod vplivom 
trenutne konstelacije sil na domačem trgu usmerile v izredno hiter in skokovit 
porast količinskega obsega proizvodnje, pri čemer so se morale čez mero po- 
služiti dodatnih kreditov za obratna sredstva, za kritje naraščajočih zalog su- 
rovin, nedokončane proizvodnje in izdelkov, znatna sredstva pa so jim ostala 
vezana v terjatvah do kupcev za dobavljeno blago. Takšna enostranska usme- 
ritev v zgolj količinsko povečanje proizvodnje pa ima za te delovne organizacije 
že danes izredno negativne posledice, ki se kažejo v nizkih osebnih dohodkih 
in skladih ter izredno naraslih dajatvah za bančne obresti, provizije, razne 
penale, za izplačilo sodnih stroškov in celo sodnih poravnavah dospelih obvez- 
nosti do dobaviteljev itd. 

Ni mogoče resnično napredovati le ob porastu fizičnega obsega proizvodnje, 
pri tem pa zanemariti prizadevanja za hitrejše obračanje sredstev z ustrezno 
notranjo organizacijo proizvodnje, z učvrstitvijo odnosov v dobavah surovin in 
materialov med podjetji, z usklajevanjem finančne in nabavno-komercialne 
službe s potrebami proizvodnega procesa na osnovi ekonomskih meril, z ustrezno 
politiko asortimenta, kvalitete, dobavnih rokov itd. Dobra organizacija pro- 
izvodnje in prometa je eden od osnovnih pogojev za sprostitev številnih rezerv, 
ki se krijejo v našem gospodarstvu. Vsako skrajšanje proizvodnega procesa 
pomeni ne le manjše stroške za obresti, ampak tudi hitrejšo realizacijo proiz- 
vodnje in s tem večji dohodek. 

Omenil sem le nekatere od tistih vrst notranjih rezerv, ki so tako rekoč 
na dlani in ki ne zahtevajo globljih, dolgoročnejših posegov, da bi mogle biti 
uporabljene kot nova delujoča sila v našem gospodarstvu. Bilo bi povsem 
zgrešeno podcenjevati vlogo takšnih rezerv, ki jih je mogoče v kratkem času 
izkoristiti pri premagovanju določenih trenutnih težav, da bi se povzpeli na 
višjo raven produktivnosti dela. 

Sposobnost posameznih delovnih kolektivov v pogledu stopnje in obsega 
koriščenja rezerv pa mora omogočiti tudi neprimerno bolj kot doslej diferen- 
cirano in z načeli delitve po delu usklajeno nagrajevanje med posameznimi 
delovnimi kolektivi kakor tudi znotraj njih samih. Prav to pa naj postane 
izredno spodbudna gibalna sila, ki bo stimulirala progresivna gibanja in nove 
tokove v celotnem našem gospodarstvu. 

Novi pogoji gospodarjenja bodo še posebej spodbujali in na osnovi prak- 
tičnih izkušenj zahtevnejšega in šijršega trga usmerjali delovne organizacije 
v razne oblike kooperacije in na ekonomskem interesu delovnega kolektiva in 
osnovah samoupravljanja zasnovano integracijo, ki naj z uvajanjem speciali- 
zacije razvija povsem nove kvalitete v produktivnosti združenega dela. V tem 
pogledu je celotni program ukrepov in sprememb v gospodarskem sistemu 
začetek odločnejšega obračunavanja samih proizvajalcev z vase zaprto proiz- 
vodnjo, s primitivno, konservativno in zaostalo miselnostjo in prakso, ki se še 
vedno oklepa na pol obrtniške proizvodnje s številnim asortimentom in nizkim 
koriščenjem kapacitet. 

Statični računi o položaju posameznih delovnih organizacij in proizvodnih 
grupacij vnaprej negirajo široke možnosti za izkoriščanje rezerv, ki so se na- 
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kopi^le v preteklem obdobju ekstenzivnega gospodarjenja. Na osnovi takih 
računov se porajajo nerealne predstave o potrebah in možnostih našega na- 
daljnjega razvoja, dramatizirajo se težave in ustvarja prepričanje, da je vse 
v preteklosti bilo zgrešeno, da smo šele sedaj postali pametni gospodarji in da 
je zato cilj reforme v tem, da čez noč obračuna in pomete s površja gospo- 
darstva vsa zaostala in zastarela podjetja itd. Nosilci takšnih statičnih kon- 
strukcij ne vidijo, da je namen reforme prav v tem, da vsakomur na osnovi 
močnejše ekonomske spodbude, njegove večje lastne iniciative in odgovornosti 
odpira številne možnosti za hitrejši proces modernizacije proizvodnje in pro- 
meta v vseh njenih aspektih, da olajšuje, stimulira in z ekonomskimi sredstvi 
uči in naravnosti sili vsakogar v gospodarjenje, ki bo omogočalo stabilnejšo 
in hitrejšo rast življenjskega standarda. Reforma potemtakem ne predstavlja 
neko kratkoročnejšo kampanjo, temveč uvaja osnove in merila za dolgoročnejšo 
in načrtno intenzifikacijo gospodarstva. 

Spremembe v sistemu težijo k temu, da omogočijo za boljše delo boljši 
standard, racionalnejšo porabo in boljše vrednotenje žive delovne sile, pred- 
vsem pa boljše vrednotenje dela kvalificiranih delavcev in tistih strokovnih 
kadrov, ki so sposobni in pripravljeni utirati nova pota v naši ekonomiki, 
organizaciji in tehnologiji. Cilj reforme ni v zmanjšanju zaposlenosti, temveč 
ustvarja osnovne pogoje za racionalnejšo razmestitev delovne sile in povečani 
ekonomski interes za strokovno usposabljanje in kvalifikacijo. Večje in inten- 
zivnejše izkoriščanje obstoječih kapacitet na osnovi specializacije in kooperacije 
bo omogočalo tudi zaposlitev obstoječih presežkov delovne sile v industriji in 
drugih dejavnostih in to v pogojih naraščajoče produktivnosti dela in ustrez- 
nega zboljševanja življenjske ravni. 

Številni podatki in primerjave z gospodarstvi drugih držav kažejo, da je 
struktura proizvodnje in zaposlenosti pri nas pretirano usmerjena na nekatere 
proizvodne dejavnosti in da zaradi tega ne ustreza razvoj tako imenovanih 
terciarnih dejavnosti. Enostranska usmerjenost proizvodnje se kaže v tem, da 
se ustvarja v industriji, -gradbeništvu in proizvodni obrti v Sloveniji 63 % od 
celotne proizvodnje, v drugih razvitejših državah pa v naslednjih odstotkih: 
ZDA 30fl/<>, Italija 34 *°/o, Avstrija 40 %>, Francija 39 ®/o. 

Takšni strukturi proizvodnje ustreza tudi delež zaposlenih v terciarnih de- 
javnostih, ki znaša v Sloveniji le 25,2 *>/o od celotnega aktivnega prebivalstva, 
drugod pa: ZDA 58,6'%, Francija 39,1 "/o, Zahodna Nemčija 37,5 % in Avstrija 
31,5 "Vo. Ti podatki kažejo na nerazvitost terciarnih dejavnosti v našem gospo- 
darstvu, kot so gostinstvo, turizem, trgovina, obrt, storitvene in stanovanj sko- 
komunalne dejavnosti, razne negospodarske dejavnosti, kot je varstvo otrok 
itd. Le s postopno preusmeritvijo zaposlenih v te dejavnosti je mogoče dosegati 
ustrezno strukturo gospodarstva, kakršno narekujejo potrebe višjega življenj- 
skega standarda in pa nadaljnji razvoj plačilne bilance s tujino, ki je še po- 
sebej vezana na intenziven razvoj storitvenih in neblagovih dejavnosti itd. 

V industriji imamo razna mala podjetja, ki se ukvarjajo — zlasti v ko- 
vinski industriji — s proizvodnjo, za katero nimajo trajnejše perspektive, imajo 
pa vse možnosti za preusmeritev v storitvene dejavnosti, kar bi obenem omo- 
gočalo ustvarjanje večjih dohodkov, kot pa jim to dopuščajo sedanji pogoji, 
tako imenovane manufakturne industrializacije proizvodnje za vsako ceno. Na- 
dalje imamo vrsto primerov, ko opravljajo dela v industriji kvalificirani ali 
visoko kvalificirani delavci, ki bi jih lahko nadomestili s priučenimi delavci. 
Preusmeritev takih kvalificiranih kadrov na storitvene dejavnosti ne bi zahte- 
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vala nobene strokovne prekvalifikacije, omogočala pa bi pravilnejše razpore- 
janje kadrov, glede na njihovo usposobljenost ter izboljšala preskrbo' trga z 
določenimi deficitarnimi proizvodi in storitvami. 

O vseh teh procesih pa lahko odloča le ekonomski interes in lastna spo- 
znanja delovnih kolektivov, ne pa kakršnikoli predpisi ali dekreti od drugod, 
ali pa razne tehnokratske sugestije. Pač pa bo potrebna sistematična in kva- 
litetna pomoč komun in republik, da bi ob preusmeritvi svoje proizvodnje 
posamezne delovne organizacije zaposlile del delovne sile na drugih področjih 
in v drugih dejavnostih. 

Problemi življenjskega standarda se ob obravnavanju sprememb v gospo- 
darskem sistemu postavljajo zelo pogosto, predvsem glede na to, v kakšnem 
obsegu in kako bo kompenzirano povečanje življenjskih stroškov. Neutemeljena 
je bojazen, da bodo novi ukrepi povzročili poslabšanje že dosežene ravni osebne 
potrošnje v korist investicijske potrošnje, ali pa za potrebe oblikovanja rezerv, 
ki so nam potrebne ne samo v predhodnem obdobju, temveč kot trajen instru- 
ment družbene intervencije v pogojih vse večjega uveljavljanja trga. 

Kompenzacijo pa je mogoče zagotoviti samo z osebno potrošnjo v celoti, 
medtem ko bo prišlo tudi do znatnejših odstopanj v konkretnih primerih. Te- 
žave glede kompenzacije porasta življenjskih stroškov bodo lahko nastopale v 
tistih delovnih organizacijah, ki se ne bodo dovolj aktivno posvetile odkrivanju 
in uporabljanju razpoložljivih notranjih rezerv, ali pa ki zaradi nerazvitih no- 
tranjih odnosov ne uspevajo stimulirati prizadevnosti pri delu in zato tudi ne 
dosegajo zadovoljivih učinkov pri svojem delu. Neskladnosti med porastom 
življenjskih stroškov in ustrezno kompenzacijo v obliki povečanih osebnih do- 
hodkov pa je treba pričakovati tudi tam, kjer struktura potrošnje posameznega 
gospodinjstva presega možnosti, ki jih dopušča raven osebnih dohodkov. Kon- 
tretneje povedano, tam, kjer porabijo na primer nesorazmerne količine elek- 
trične energije, ki bodo po predvidevanjih znatneje povečale cene —■ te se bodo 
oblikovale po stroškovnem principu, z opuščanjem sedanjih neekonomskih in 
nesmotrnih prikritih subvencij —• ne bo kompenziran celotni porast življenjskih 
stroškov, kolikor seveda ne bo uvedeno ustrezno varčevanje v potrošnji elek- 
trične energije. 

O valorizaciji osebnih dohodkov bodo odločale same delovne organizacije. 
Kakršnokoli administrativno poseganje v katerikoli obliki v notranjo delitev 
dohodka bi samo zaviralo odkrivanje notranjih rezerv in praktično uresniče- 
vanje načela, da se celotni dohodek delovne organizacije in njegova notranja 
razdelitev oblikujeta v skladu z doseženo produktivnostjo, v skladu s prizade- 
vanji delovne organizacije, da se vse bolj vključuje v nove pogoje intenzivnej- 
šega in racionalnejšega gospodarjenja. 

V tej zvezi bi želel poudariti nekatere probleme s področja formiranja in 
delitve sredstev za osebne dohodke, ki so še prav posebej pomembni za uspešno 
realizacijo nalog, pred katerimi stojimo. 

Razpoložljivi blagovni skladi ter možnosti uvoza omejujejo obseg potrošnje. 
Vsako prekoračevanje potrošnje v sedanjih pogojih preko okvira1, ki je določen 
s stopnjo dosežene produktivnosti dela, povzroča nestabilnosti na trgu oziroma 
dvig cen. Takšne pojave smo opažali v našem gospodarstvu v preteklosti, po- 
sebno izraziti pa so bili v lanskem letu. Zato je bilo sprejeto načelo, da je 
zaradi stabilizacije gospodarskih gibanj in normalizacije odnosov na tržišču po- 
trebno uskladiti odnose med proizvodnjo in potrošnjo. Osebni dohodki naj se 
povečujejo samo skladno in v odvisnosti od doseženih rezultatov gospodarjenja, 
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skladno s porastom produktivnosti dela. Uspeh in učinek novih gospodarskih 
ukrepov bo v največji meri odvisen prav od realizacije teh nalog in prav zaradi 
neskladnosti, ki so se pojavljale na tem področju v preteklih letih, je treba 
temu vprašanju posvetiti vso pozornost. 

Dejstvo, da so se osebni dohodki povečali neodvisno od dosežene ravni in 
dinamike produktivnosti dela, je bilo posebno očitno v lanskem letu. Problem, 
ki pri tem zlasti zaskrbljuje, pa je dejstvo, da mnoge delovne organizacije pri 
delitvi osebnih dohodkov niso upoštevale meril, ki so jih same predpisale ter 
so delitev prilagajale trenutnim potrebam, mimo pravilnikov o delitvi in brez 
udeležbe delovne skupnosti. S takim postopkom so odstopale od delitve, ki 
ustreza načelu nagrajevanja po delu in ki naj čim bolj stimulira razvoj proiz- 
vodnje in. produktivnosti. 

Zaradi družlbeno-političnega in ekonomskega pomena notranje delitve v 
podjetjih nasploh, posebno pa še v pogojih radikalnih sprememb v našem go- 
spodarskem sistemu, bi morali zato takoj obnoviti prizadevanja delovnih ko- 
lektivov, samoupravnih organov in raznih strokovnih služb, da sistematično in 
s kritičnimi analizami ugotovijo stanje na področju notranje delitve in da se 
uredijo, izpopolnijo ter dosledno izvajajo sistemi notranje delitve. Z razvija- 
njem in izpopolnjevanjem delitvenih sistemov v delovnih organizacijah bomo 
ustvarjali potrebne pogoje za doslednejšo realizacijo načel delitve po delu, 
obenem pa tudi usposabljali sile za uspešno reševanje nalog, ki se z gospo- 
darsko reformo postavljajo v ospredje, predvsem znotraj vsake delovne orga- 
nizacije. Pri tem pa se moramo seveda zavedati, da je izdelava in izpopolnje- 
vanje pravilnikov trajni proces in ne enkratna akcija, kar pomeni, da jih je 
treba prilagoditi doseženemu razvoju, zlasti glede na izboljšave in modernizacije 
proizvodnega procesa ter glede na nove gospodarske ukrepe. Z razvijanjem no- 
tranje delitve bomo tudi omogočali in pospeševali takšne integracijske procese, 
ki so ob doslednem razvijanju odnosov samoupravljanja sposobni znatno po- 
večevati produktivnost dela na trajni osnovi. Urejanje sistema notranje delitve 
je potemtakem ena izmed najpomembnejših osnov in rezerv, ki naj omogoči 
delovnim kolektivom prehod na nove pogoje gospodarjenja. 

Izpopolnjeni pravilniki pa naj obenem tudi omogočajo hitreje'in dosledneje 
premagovati razne uravnilovske tendence, ki so v očitnem nasprotju z uvaja- 
njem načel intenzivnega gospodarjenja, ki zavirajo uveljavljanje in aktivnost 
vseh tistih progresivnih sil v našem gospodarstvu, ki iščejo rešitve v kvalitet- 
nejšem in intenzivnejšem gospodarjenju. To je še posebej izjemno aktualna 
naloga prav v sedanjih pogojih. Prav tu se srečujemo s številnimi primitivnimi 
elementi in subjektivnimi odpori in nerazumevanjem, ki razne prehodne težave 
v življenju kolektivov izkoriščajo za demagoške nastope in gesla, da je treba 
bremena linearno razdeliti in prerazdeliti dohodke v škodo kvalificiranih de- 
lavcev. 

S spremembami v gospodarskem sistemu časovno sovpada tudi izvajanje 
temeljnega zakona o elektrogospodarstvu, ki vnaša tudi v to gospodarsko 
področje nove procese in novo vsebino gospodarjenja. Vključevanje elektro- 
gospodarstva v naš gospodarski sistem ne pomeni samo spremembe v cenah 
in odstranjevanje posledic dosedanjega administrativnega določanja cen, temveč 
odpira širši proces uveljavljanja ekonomskih odnosov in integracijskih vezi med 
proizvajalci in .potrošniki električne energije. Stroški proizvodnje in prenos 
električne energije bodo vse bolj pomemben faktor v razširjeni reprodukciji 
gospodarstva, faktor razvoja in lokacije proizvodnih kapacitet. Cena električne 
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energije bo vplivala ne samo na splošno varčevanje v potrošnji, temveč bo 
spodbujala interes gospodarstva, da se aktivno vključuje v prizadevanju za 
racionalnejše izkoriščanje obstoječih kapacitet, kakor tudi za graditev in finan- 
ciranje novih objektov za proizvodnjo električne energije. 

Kot sem že uvodoma dejal, sem hotel v tem svojem referatu omeniti le 
nekatere probleme, ki se bodo pojavljali v novih pogojih gospodarjenja in ki 
predvsem zahtevajo ustrezno orientacijo v dnevni praksi na osnovah doseda- 
njega uveljavljanja načel našega gospodarskega sistema. 

Ob takšnem pristopu se nujno javlja potreba, da se oborožimo s številnimi 
novimi spoznanji in gledišči. Ta naj bodo osnova za vse naše praktične postopke, 
kjer bomo morali čedalje bolj računati z vse večjim sproščanjem ekonomskih 
odnosov, z vedno večjo ustvarjalno' aktivnostjo proizvajalcev ter nadaljnjo' od- 
ločno afirmacijo samoupravnih odnosov v naši družbi. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim poslanke in poslance, ki žele 
razpravljati, da se pismeno prijavijo. Besedo ima tovariš Miran Košmelj. 

Miran Košmelj : Tovariši poslanci! V zvezi s predvidenimi ukrepi v 
gospodarstvu bi govoril o konceptu našega bodočega razvoja in to predvsem iz 
dveh razlogov: 

1. zaradi posledic, ki jih bo prinesla valutna reforma ter urejevanje cen in 
2. zaradi naše bodoče ekonomske politike. 
Dovolite mi, da v tej zvezi pojasnim nekaj svojih mišljenj. Posledice va- 

lutne reforme in urejenosti cen se bodo brez dvoma pokazale zlasti v tem, da 
bomo prišli do jasnejše slike o položaju posameznih proizvajalnih panog in pod- 
jetij glede na mednarodno konkurenco. Gospodarska reforma bo že na samem 
začetku zelo zožila, kasneje pa sploh ukinila oblike pokrivanja razlik med našo 
in mednarodno produktivnostjo dela, kar bo zelo zaostrilo vprašanje ekono- 
mičnosti in rentabilnosti naše proizvodnje. V takih pogojih bo reforma odprla 
zlasti dvoje vprašanj: prvič, vprašanje nujnosti izbora ustrezne strukture proiz- 
vodnje, in drugič, vprašanje nujnosti ustrezne organizacije in integracije gospo- 
darstva. Menim, da bo treba k reševanju teh dveh problemov zelo hitro pristopiti. 

Na probleme glede strukture naše proizvodnje v naši republiki dalj časa 
opozarjamo' in menim, da smo zaradi ne povsem jasnega koncepta našega razvoja 
mogoče že kaj zamudili. Običajno smo opravičevali pomanjkljivost tega našega 
koncepta s tem, da nismo imeli urejenih valutnih problemov in cen in da 
zaradi tega ni bila mogoča ustrezna usmeritev proizvodnje na osnovi kompara- 
tivnih prednosti. Povsem je jasno, da bomo pri izboru strukture proizvodnje 
morali upoštevati naše prirodne prednosti in že doseženo gospodarsko strukturo, 
kjer razpolagamo na nekaterih področjih z relativno visoko kvalificiranimi 
kadri (predvsem v črni metalurgiji, kovinsko' predelovalni industriji, elektronski 
veji industrije itd.), na drugi strani pa s povsem neustreznim razvojem terciarnih 
dejavnosti, ki pa pomenijo največje možnosti za novo zaposlovanje. 

Tovariš predsednik Izvršnega sveta je navajal konkretne podatke in pri- 
merjal našo republiko z razvitejšimi deželami. Ni dvoma, da bo' treba pri izboru 
strukture proizvodnje upoštevati tudi še vse konsekvence, ki izhajajo iz vključe- 
vanja v mednarodno delitev dela in stalnega napredka na osnovi tehničnih 
revolucij v svetu ter vlogo raziskovalnega dela, ki vpliva na konkurenčno spo- 
sobnost proizvodnje. 
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Pri reševanju problema ustrezne organizacije in integracije gospodarstva 
pa gre po mojem mišljenju predvsem za oblikovanje takih proizvodnih ko- 
lektivov, ki bodo glede na svojo velikost in organizacijo lahko dali optimalne 
rešitve v znižanju proizvodnih stroškov in kvaliteti proizvodnje. Pričakujemo, 
da bo v tem smislu prišlo po> teh reformnih ukrepih do raznih oblik sodelo- 
vanja, integracije, kooperacije in specializacije na temelju potreb delovnih orga- 
nizacij in ne, kakor često doslej, da smo te probleme reševali z zunanjimi vplivi, 
pri tem pa sistem ni ekonomsko silil proizvodnih kolektivov k taki integraciji. 
Tako nismo mogli doseči nekaterih ciljev, ki so popolnoma na dlani in jih bomo 
dosegli v sistemu, kjer bodo delovali ekonomski zakoni. Nismo< mogli na primer 
doslej doseči sporazuma o specializaciji proizvodnje gospodinjskih aparatov, 
nismo mogli priti do nujno potrebnih skupnih orodjarn, do temeljitejšega so- 
delovanja v vrsti panog, kot na primer v elektroindustriji, v kovinski, lesno- 
predelovalni industriji itd. 

Drugo vprašanje v zvezi z našim bodočim konceptom razvoja se nanaša 
na našo bodočo ekonomsko politiko. Gre namreč za to, da bi naša bodoča eko- 
nomska politika morala biti usklajena z razčiščeno in sprejeto proizvodno 
usmeritvijo1, in da bi morali dajati na tej osnovi prioritetnim gospodarskim 
vejam vse prednosti. 

Tu se odpira vrsta bodočih nalog. Naj omenim samo tri skupine teh nalog, 
ki pa bi morale biti po mojem mnenju temeljito proučene. 

Ena izmed bodočih nalog se nanaša na politiko investicij, ki sodi gotovo 
med poglavitna vprašanja našega bodočega razvoja. Na tem področju doslej 
nimamo kaj posebnega pokazati. Imamo zelo malo ali pa morda celo nič velikih 
dobro organiziranih in kadrovsko ustrezno' zasedenih proizvodnih podjetij, na- 
mesto tega pa smo v pretekli dobi gradili nove kapacitete, čeprav smo obsto- 
ječe kapacitete nezadostno izkoriščali. 

Ni dvoma, da se bodoča investicijska politika tiče nas vseh. Računati bomo 
morali z relativno manjšimi sredstvi za investicije, če hočemo dati možnosti za 
povečanje osebne potrošnje, zato bomo morali zagotoviti večjo učinkovitost 
naložb. Tako bodo morala podjetja izdelati jasen koncept usmeritve svoje pro- 
izvodnje in voditi trajno politiko takih rekonstrukcij proizvodnih zmogljivosti, 
ki bodo lahko sledile sodobnim tehnološkim procesom in zagotovile maksimalno 
produktivnost dela ter zmanjševale proizvodne stroške. 

Tudi poslovne banke bodo morale voditi jasnejšo politiko naložb, ki bo 
temeljila na konceptu razvoja posameznih gospodarskih dejavnosti. Dosedanja 
vlaganja poslovnih bank, z izjemo nekaterih naložb na področju energetike, bi 
najbrž sedaj težko pozitivno ocenili. Najbolj kritičen primer, kako nimajo po- 
slovne banke že zgrajene svoje politike v odnosu do razvoja posameznih pod- 
ročij, smo lahko videli iz spiska obveznosti Splošne gospodarske banke SR Slo- 
venije, ki bremenijo republiška sredstva, o čemer smo že razpravljali na zadnjem 
zasedanju obeh zborov, in se je zlasti na področju kmetijstva in turizma ugo- 
tovilo popolno pomanjkanje in odsotnost take politike. 

Ko govorimo o investicijski politiki, ne moremo tudi mimo nalog, ki jih 
imajo družbeno-politične skupnosti, tako naša republiška skupščina kot ob- 
činske skupščine, ki bodo morale imeti jasno orientacijo, kam usmerjati raz- 
položljiva sredstva, zlasti še, ker bodo te neposredne možnosti družbeno-poli- 
tičnih skupnosti v bodoče v glavnem omejene samo še na anuitete družbeno- 
investicijskih skladov, ki jih bodo s planom usmerjale na določena področja, 
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in pa kolikor bodo z novimi instrumenti dane tem skupnostim določene pri- 
stojnosti v zvezi z izgradnjo infrastrukturnih investicij. 

Na področju investicijske politike je treba še posebej opozoriti tudi na pro- 
jekte novih predpisov, o katerih se sedaj razpravlja, ki naj bi omogočili re- 
publiškim skupščinam v prihodnem obdobju, da z določenim instrumentom 
formirajo posebna dopolnilna sredstva skupnih rezerv, iz katerih bi se dajali 
krediti tistim gospodarskim organizacijam, ki se iz objektivnih vzrokov ne bi 
mogle takoj vključiti v razmere, ki jih bo prinesla reforma v gospodarstvu. 
Če bo do tega prišlo, potem bomo razpolagali z relativno precejšnjimi sredstvi 
in bo zelo važno, kam bomo nalagali ta sredstva, predvsem še zaradi tega, ker 
iz dosedanjih izkušenj pri. naložbah iz sredstev Skladov skupnih rezerv nismo' 
imeli izdelane politike o najučinkovitejšem nalaganju teh sredstev. Preventivna 
vloga skladov skupnih rezerv doslej ni bila jasno opredeljena in razčiščena, 
prav tako ni prišlo do nekih kompleksnih sanacijskih rešitev, ker se v ta 
pojem lahko vključuje v bistvu vsaka rekonstrukcija. 

Druga skupina nalog v okviru naše bodoče ekonomske politike se nanaša na 
kritične analize stanja v nekaterih deficitarnih dejavnostih in na delovanje 
nekaterih naših predpisov. Glede deficitarnih dejavnosti imam v mislih zlasti 
problem razvoja terciarnih dejavnosti; na osnovi kritično izdelanih analiz bi 
lahko ugotovili, kakšni instrumenti in ukrepi bi nam sedanjo situacijo izboljšali. 
V to skupino nalog spada tudi obveznost družbeno-političnih skupnosti, da 
pregledamo in ugotovimo, koliko z raznimi predpisi bremenimo podjetja in 
druge delovne organizacije z neproizvodnimi izdatki, s čimer mnogokrat na 
indirekten način krepimo birokracijo v teh organizacijah. Znani so primeri, da 
po raznih linijah zahtevamo najrazličnejše podatke od delovnih organizacij, za 
katere je predpisana razmeroma zelo zapletena administracija in kjer gre za 
vrsto takih neproizvodnih izdatkov kot so na primer: članarine, razni prispevki 
itd., o katerih je že govoril predsednik Izvršnega sveta tovariš Janko Smole. 

Kot tretja skupina nalog v zvezi z našo ekonomsko politiko, o kateri bi 
hotel nekoliko več spregovoriti, pa je vprašanje naše bodoče politike na pod- 
ročju splošne potrošnje. O tem je govoril deloma že predsednik Izvršnega sveta. 
Mislim, da ne bo odveč, če dam k temu še nekaj dopolnitev in z nekaterimi 
konkretnimi primeri podprem stališča, ki so bila izražena v ekspozeju pred- 
sednika Izvršnega sveta. Osebno menim, da je vprašanje te politike treba pre- 
gledati iz dveh vidikov: prvič, iz obsega potrošnje in drugič iz koncepta razvoja 
posameznih vrst družbenih služb. 

Glede prvega vprašanja je popolnoma jasno, da takšno obremenitev osebnih 
dohodkov, kakršno imamo sedaj, naša proizvodnja v pogojih mednarodne konku- 
rence najbrž ne bo mogla vzdržati. V slovenskem gospodarstvu so bili lansko 
leto obremenjeni neto osebni dohodki z 72 % prispevkov za proračune in za 
socialno zavarovanje. T& številka že sama po sebi kaže na to, da se naša 
produkcija težko uveljavlja v mednarodni konkurenci. Na tem področju so* 
sicer že napravljeni prvi ukrepi, nadaljnje ukrepe pa še pričakujemo. 5 fl/o 
proračunska rezerva je bila že predpisana, pripravljeni pa so tudi osnutki pred- 
pisov, po katerih bi morali že letos znižati prispevke iz osebnih dohodkov iz 
delovnega razmerja za 4,5 %, kar pa brez dvoma pomeni precejšnjo zaostritev 
na področju proračunske potrošnje. Na področju socialnega zavarovanja je že 
sprejet ukrep o znižanju stopnje prispevkov za socialno zavarovanje za 2 %> 
in bomo morali po vsej verjetnosti računati s tem, da se bodo v bodoče še na- 
dalje zniževali prispevki za socialno zavarovanje. Ni dvoma, da bomo morali ob 
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bodočem predpisovanju stopenj prispevkov in davkov opraviti rezivijo naše 
celotne 'davčne politike in jo preusmeriti od fiskalnih na proizvodna izhodišča. 
Doslej smo imeli pri predpisovanju prispevkov in davkov za proračunsko in 
za druge oblike splošne potrošnje pred očmi vedno le potrebe in želje raznih 
koristnikov te potrošnje, kaj pa pomenijo te obremenitve za našo proizvodnjo, 
doslej nismo kaj dosti razmišljali. Zato si bomo morali v bodoče izoblikovati 
bolj jasno orientacijo v politiki splošne potrošnje. V tem smislu bo treba nujno 
in hitro ukrepati glede vseh problemov, ki se bodo s to reformo zelo zaostrili. 

Predvideno zmanjšanje prispevkov na osebne dohodke iz delovnega raz- 
merja bo vsekakor močno zaostrilo vprašanje varčevanja in prisililo družbeno- 
politične skupnosti na revizijo proračunske potrošnje. Morda bomo zaradi spre- 
menjenih odnosov v proračunskih dohodkih morali spremeniti tudi letošnja 
merila za dopolnilna sredstva, ki so bila dana občinam v naši republiki. V 
vsakem primeru bo prav gotovo zelo težko, v posameznih primerih pa morda 
celo neizvedljivo, kar čez noč občutno zmanjšati sredstva posameznim potroš- 
nikom oziroma posameznim družbenim službam. Imeti moramo pred očmi, da 
s predvidenimi rebalansi proračunov ne bi smeli poslabšati položaja v šolstvu 
in zdravstvu in tudi ne prizadeti povprečnih osebnih dohodkov. Hkrati pa 
moramo upoštevati, da so prav tako kot v gospodarstvu, tudi na vseh področjih 
splošne potrošnje še dokajšnje notranje rezerve. 

Kot sem že omenil, gre pri drugem vprašanju za koncept razvoja posa- 
meznih vrst družbenih služb. Tudi na tem področju bi se bilo treba lotiti kri- 
tičnih analiz stanja in vzrokov za vsako posamezno vrsto splošne potrošnje ter 
eksaktno oceniti, koliko nas posamezna vrsta družbenih služb stane in kakšni 
so njeni povratni učinki pri reševanju problemov našega gospodarskega razvoja. 
Z drugimi besedami, kritično bi morali oceniti stopnjo racionalnosti vsake po- 
samezne veje splošne potrošnje in poiskati take rešitve, ki bi nam ob danih 
sredstvih zagotovile optimalne učinke. Pri iskanju najustreznejših rešitev bi 
v bodoče ne smeli izhajati v nobenem primeru z zgolj političnih stališč, niti 
ne bi smeli dopuščati kakršnihkoli improvizacij ali enostranskih potrošniško- 
prestižnih ali podobnih rešitev, pri katerih ne bi vnaprej natančno proučili, 
poleg ostalih, še tudi vse ekonomske posledice. Predvidena gospodarska re- 
forma pomeni brez dvoma mnogo večjo sprostitev ekonomskih zakonov. Za- 
vedati se moramo, da nobena ekonomsko neutemeljena odločitev ne more pri- 
vesti do zaželenih ciljev. Ce hočemo stabilizirati odnose v gospodarstvu, potem 
bo treba tudi v praksi uresničiti to, kar smo v načelu sicer že sprejeli, to je, da 
delimo samo toliko, kolikor smo ustvarili, in da iz teh sredstev dosežemo čim 
večje učinke. Zato se zavzemam za to, da kritično analiziramo stanje v posa- 
meznih družbenih službah in da na teh analizah oprte predloge uporabimo' za 
boljše rešitve. 

Ob razmišljanju, kje bi lahko ob nekoliko drugačnih konceptih iskali 
na posameznih področjih splošne potrošnje notranje rezerve, naj omenim samo 
nekatera vprašanja, ki bi jih bilo vredno podrobneje proučiti. Mnoga vpra- 
šanja smo že tako ali drugače obravnavali. 

Vzemimo na primer službo socialnega zavarovanja, kjer smo prav na zadnji 
seji Republiškega zbora ugotavljali, da ta služba kljub priporočilu Ljudske 
skupščine LR Slovenije iz leta 1962 ni še prav ničesar naredila glede moder- 
nizacije poslovanja te službe in da, kot je bilo tu v razpravi ugotovljeno, pre- 
težen del tega priporočila, ki je še danes aktualno, ni bilo izvršeno. Mislim, 
da ni prav, da nihče na te stvari ostreje ne reagira in da nihče ne odgovarja 
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za neizvrševanje takih skupščinskih aktov. Menim, da je izdatek tri in pol 
milijarde din, kot nas stane ta služba na leto, zelo velik, pri čemer vemo, 
da je -glede na strukturo kadra, glede na njegovo kvalifikacijo in stopnjo spo- 
sobnosti na izredno nizkem nivoju, in da ta služba dejansko glede na do- 
seženo racionalnost slabo posluje. Dalje smo prav na zadnji seji v zvezi s 
službo socialnega zavarovanja razpravljali tudi o nekaterih vprašanjih zdrav- 
stvenega zavarovanja. Mislim, da bo treba, če hočemo racionalizirati tudi 
to službo, kritično analizirati tudi organizacijo te službe, ker je vprašljivo, 
če je dosedanji koncept širjenja zdravstvenih domov in specializiranih ambulant 
v redu, pri čemer pa -lahko- ugotovimo1, da smo- v vsakem, primeru prepočasno 
širili naše hospitalne kapacitete. Proučiti bo tudi treba vlogo splošnega zdrav- 
nika, globlje analizirati vzroke in priti do ustreznih ukrepov proti naraščanju 
odsotnosti z dela, proti prevelikemu odstotku zaposlenih, ki so v bolniškem 
staležu, proti razmeroma velikemu številu nesreč pri delu in podobnih relativno 
prevelikih izdatkov iz; sredstev zdravstvenega zavarovanja. 

Prav tako je na mestu tudi ugotovitev zadnjega zasedanja Republiškega 
zbora, da je vpliv zavarovancev na potrošnjo sredstev za zdravstveno zavaro- 
vanje zelo majhno, in da ni pravilnega odnosa do teh sredstev. Zadnjič je bila 
dana tudi sugestija, da bi bilo treba proučiti vprašanje nekoliko večje udeležbe 
zavarovancev pri stroških zdravstvenega varstva; in končno je bilo poudarjeno-, 
da smo lani dali samo iz presežkov dolgoročnih zavarovanj za investicije v 
osnovna sredstva v zdravstvu okoli 9,9 milijarde dinarjev in to za 54 objektov. 
Obenem pa ugotavljamo, da nikakor ne moremo zbrati sredstva za reševanje 
osrednjih problemov v zdravstvu, na primer za izgradnjo ključnih hospitalnih 
kapacitet. 

Tudi v primeru šolstva so postali nekateri problemi že skoraj kronični in 
jih iz leta v leto odlagamo. Pred očmi imam na primer vprašanje strokovnega 
šolstva, kjer lahko ugotavljamo, da že nekaj let stojimo pred popolnoma istimi 
problemi tako glede koncepta tega šolstva kot glede financiranja te dejavnosti. 
Pri tem pa se velik del mladine, ki končuje osemletko, sploh ne more šolati 
naprej v poklicih, ki so v produkciji najbolj deficitarni in potrebni zlasti za 
razvoj terciarnih dejavnosti. Že nekajkrat smo ugotavljali, da je razmerje ozi- 
roma relativni odnos med kapacitetami v srednjem strokovnem šolstvu in ka- 
pacitetami v visokem ter višjem šolstvu, neustrezen. Tudi naša univerza ne bi 
smela biti nedotakljiva, če govorimo o racionalizaciji tovrstnih družbenih služb. 
Rad bi spomnil oba zbora na to, da smo že lani v družbenem planu sprejeli 
konkretno nalogo, da je treba analizirati rezultate reforme v višjem in visokem 
šolstvu, pa nismo dobili nobenega pojasnila, zakaj se ta naloga ni opravila niti 
ne poznamo nobenih rez-ultatov, (kolikor se je opravila. V nobenem primeru 
nisem sposoben, niti nimam ambicij, da bi dal s tega področja neko globljo 
analizo stanja, ki bi bila potrebna, vendar bi navedel samo nekaj takih pri- 
merov, ki jih slišimo na cesti in o katerih razpravljajo tudi drugod. 2e nekaj- 
krat smo govorili o tem, da imamo- v primerjavi z drugimi državami v našem 
visokem šolstvu največji osip, saj menda komaj ena tretjina" vpisanih študentov 
konča fakulteto. Menim, da je popolno-ma nemogoča taka politika, ker samo 
kvari mlade ljudi in onemogoča nadarjenim študentom seriozen študij, družba 
pa na najbolj neracionalen način porablja svoja sredstva. Ne glede na to, da 
so naše potrebe po kadrih z višjo in visoko izobrazbo izredno velike, pa, se 
človek ob tem vprašuje, kako je mogoče še naprej dovoljevati vpis takim štu- 
dentom, ki nimajo niti resnih namenov niti ustreznih sposobnosti za visoko- 
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šolski študij. K temu pa je treba dodati to, da pri sedanjih kapacitetah naših 
fakultet takšen pritisk za vpis že sam po sebi slabi kvaliteto študija. So še 
druga vprašanja, ki se v zvezi z visokošolskim študijem pojavljajo kot na 
primer, ali je bilo ekonomsko opravičljivo tako hitro povečevanje števila raznih 
kateder; dalje vprašanje analize naše politike štipendij in najbrž še kopica 
drugih vprašanj, ki bi jih pač lahko šele spoznali, če bi se lotili take seriozne 
analize. 

Takih in podobnih primerov, kot sem jih navajal bolj zaradi ilustracije, 
bi seveda našli na vseh področjih sploišne potrošnje. Prav tako ne bi smeli 
mimo problema učinkovitosti in racionalnosti naše administracije oziroma naše 
državne uprave in to od republiških do najnižjih organov. Mislim, da se bomo 
morali zelo resno lotiti vrste neurejenih in nerazčiščenih vprašanj na področju 
sistema financiranja negospodarskih investicij, ker lahko za nazaj kritično 
priznamo in ugotovimo, da smo odločitve na tem področju čestokrat sprejemali 
zelo na pamet in neusklajeno z našimi ekonomskimi zmogljivostmi. Prav tako 
bomo morali pristopiti k urejevanju našega komunalnega gospodarstva in tudi 
drugih služb v okviru splošne potrošnje in izven nje, kot na primer službe za 
zaposlovanje delavcev, bank, zavarovalnic, zbornic itd. 

Tovariši poslanci, oprostite, da sem se zadržal na nekaterih problemih, ki 
po mojem mnenju niso dovolj proučeni in sem jih zato skušal navesti kot 
prispevke za naše bodoče delo zato, ker sem prepričan, da bo predvidena 
gospodarska reforma lahko dala res učinkovite in pozitivne rezultate samo 
takrat, kadar se bomo poleg ostalih resno lotili tudi vseh teh problemov. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Uroš Rupreht. 

Uroš Rupreht: Tovarišice in tovariši poslanci! Celotni sklop pred- 
laganih sprememb v našem gospodarskem sistemu ustvarja nedvomno realno 
in stabilno osnovo za naš celotni nadaljnji razvoj. Bistveno spremenjena 
primarna delitev dohodka, devizna reforma ter spremenjen bančni in kreditni 
sistem so elementi, ki skupno omogočajo enotnejše in realnejše pogoje za 
gospodarjenje vseh panog našega gospodarstva ter zato omogočajo široko ko- 
operacijo v industriji in aktivno vključevanje v mednarodno tržišče. Iz teh 
razlogov pozdravljam predvidene ukrepe, obenem pa želim opozoriti na neka- 
tere probleme, ki bi utegnili zavirati utrjevanje novega sistema, koliko ne bi 
bili rešeni dosledno in skladno s celotnim sistemom. 

Prvo menim, da bi kljub dosledni izvedbi vseh predvidenih ukrepov ostali 
na pol poti, če ne bi novemu sistemu v celoti prilagodili tudi devizni in zunanje- 
trgovinski sistem. Zadržanje dosedanjega strogo centralističnega administra- 
tivnega sistema z distribucijo deviz ter z do skrajnosti komplicirano tehniko 
bi pomenilo anahronizem, ki bi dejansko zaviral in celo onemogočal blagodejno 
delovanje ostalih ukrepov, ki v največji meri sproščajo iniciativo proizvajalcev 
in katerim so tuji administrativni posegi države oziroma njenega aparata. Me- 
nim, da v novem sistemu ni mogoče več z ničemer upravičevati potrebe, da bi 
še nadalje nekaj bančnih uradnikov imelo pravico in dolžnost, da preko deviz- 
nega režima kroji usodo celotnega našega gospodarstva. Zato se zavzemam za 
čimprejšnjo uvedbo dejanskega deviznega samofinanciranja, pa čeprav na nje- 
govem začetku v omejenem obsegu in z omejenimi sredstvi. O teh problemih 
je gospodarski zbor naše Skupščine že večkrat razpravljal in sprejel jasne za- 
ključke. Prepričan sem, da bi bila vsaka drugačna rešitev tega problema v 
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nasprotju s sistemom, da bi zavirala normalni gospodarski razvoj, da bi povzro- 
čala deformacije v samem sistemu in da ne bi bila v skladu z nadaljnjo kre- 
pitvijo sistema delavskega samoupravljanja. 

Prenos davka na promet v sfero potrošnje in sprememba njegove funkcije 
je gotovo eden bistvenih elementov novih ukrepov. Prav zato načelno naspro- 
tujem kakršnim koli izjemam na tem področju, pa naj se te zagovarjajo z neka- 
kimi »načelnimi razlogi« ali pa s tehničnimi težavami zajemanja tega davka 
v maloprodaji. Mišljenja sem, da bi bila vsaka izjema na tem področju napad 
na sistem, ki ga želimo zgraditi. 

Nove carinske tarife, ki jih uvajamo, ne bi smele imeti več pretežno fiskalni 
karakter, niti ne bi smele nuditi neutemeljeno zaščito domači proizvodnji. Neso- 
razmerno visoke carinske obremenitve reprodukcijskega materiala, katerega ne 
proizvajamo, bi že v osnovi zmanjšale možnosti uspešnih posegov na svetovno 
tržišče oziroma bi povečevale pritisk podjetij na zvišanje premij in podalj- 
ševanje obdobja, v katerem se te še predvidevajo. 

Ena od nadaljnjih karakteristik bodočega sistema je tudi prenos velikega 
dela sredstev za razširjeno reprodukcijo na neposredne proizvajalce. Ta ukrep 
nedvomno krepi materialno osnovo delavskega samoupravljanja in predstavlja 
konkretizacijo ter realizacijo stališč in zaključkov VIII. kongresa Zveze komu- 
nistov Jugoslavije in resolucije Zvezne skupščine o teh vprašanjih. Ob tem pa 
nastaja vprašanje, ali je glede na celoten sistem in smer nadaljnjega razvoja 
smiselno in potrebno ter sploh v skladu z bodočim sistemom, da bi po sedanjih 
predvidevanjih Jugoslovanska investicijska banka obdržala izredno velik kre- 
ditni potencial in čemu naj bi ta kreditni potencial v novem sistemu sploh 
služil. Osebno menim, da obstoji prav zaradi višine predvidenega kreditnega 
potenciala stalna nevarnost, da bi nam financiranje razširjene reprodukcije 
preko sistema udeležb pri kreditiranju še vedno vplivalo preveč centralistično 
in da bi organi omenjene banke imeli preveč vpliva na bodoče investicije v 
gospodarstvu, kar pa ne bi bilo v skladu s cilji predvidenih reform, niti v 
dejanskem interesu našega gospodarstva. 

Predlagam, da se ta problem podrobneje prouči in sprejme stališče, ki bo 
skladno z vsemi ostalimi reformami v našem gospodarskem in družbeno-poli- 
tičnem življenju. 

Razumljivo je, da se predvidevajo določeni instrumenti in ukrepi za neko 
kratkotrajno prehodno razdobje, v katerem naj bi se naše gospodarstvo prila- 
godilo novo nastali situaciji. Strinjam se z ukrepi, ki naj bi pomagali prebroditi 
težave tistim gospodarskim organizacijam, ki so dejansko sposobne z dano 
pomočjo organzirati rentabilno proizvodnjo v novih pogojih. Nikakor pa se ne 
strinjam, da bi se ta prehodna pomoč, ki naj bi bila po mojem mnenju le kratko- 
ročni kredit, podaljševala iz leta v leto in tako postajala za nekatera podjetja 
prava dotacija družbe in ne morem se strinjati z vsemi tistimi pripombami 
posameznikov, ki vidijo skoraj v vsaki gospodarski panogi, grupaciji ali celo 
podjetju neke take specifičnosti, ki naj bi v novem sistemu narekovale poseben 
tretman za te. Sem odločno proti kakršnemu koli odstopanju od sistema ter se 
zavzemam tudi za zakonsko in točno časovno determiniranost možnih olajšav 
v prehodnem obdobju. Vsakokršno odstopanje od sistema bi namreč pomenilo 
podaljševanje časa, v katerem želimo doseči cilje, v korist katerih tudi izva- 
jamo tako obsežne reforme v našem gospodarstvu. Hvala. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Stane Dolenc. 



26. seja 47 

Stane Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Predvidene spremembe 
v našem gospodarstvu zahtevajo od industrije hitro prilagajanje novim pogojem 
gospodarjenja. V kakšnih težavah se bodo ob tem znašla posamezna proizvodna 
podjetja, nam je približno pokazala analiza, ki je bila narejena za večino indu- 
strijskih panog v Sloveniji. Na osnovi tega želim na kratko spregovoriti samo 
o eni industrijski veji, prav gotovo pa se enaki problemi pojavljajo tudi drugje, 
predvsem pa v predelovalni industriji. 

V naši republiki imamo 66 tekstilnih podjetij, ki ustvarjajo 149 milijard 
celotnega dohoidka. Zaposlenih je okoli 35 800 delavcev, kar znaša 16,2 fl/o vseh 
zaposlenih v industriji Slovenije. To je za kovinsko industrijo- najmočnejša 
panoga, ki pa ima še to specifičnost, da zaposluje preko 70®/o ženske delovne 
sile. Zato mi dovolite, da navedem nekaj problemov, na katere bodo naleteli 
kolektivi ob gospodarski reformi. 

Na podlagi dosedaj znanih elementov je bila narejena analiza v 55 podjetjih, 
ki predstavljajo več kot 99,5 fl/o celotnega dohodka panoge. Vse kaže na izredno 
razdrobljenost podjetij in na nenormalno širok asortiment proizvodov, saj se 
proizvaja prav vse, od vezalk pa do gotovih oblek. Pri tem pa je najmanj takih 
izdelkov, ki zahtevajo višji način obdelave, za kakršnega smo bili vedno mnenja, 
da imamo pri nas najboljše pogoje. Pri taki proizvodnji pa so poslovni stroški 
zelo visoki, na kar opozarja že omenjena analiza. Predvideno je, da bodo s 
spremembami dani naši industriji taki pogoji poslovanja, da se bo laže vključila 
v mednarodno tržišče. Tekstilna industrija pa je tako nespecializirana in med 
seboj slabo poslovno povezana, da bo težko kos tuji konkurenci na katerem koli 
trgu. Sedanji devizni režim sili podjetja zaradi povezave uvoza z izvozom na 
večji izvoz, pri tem pa vsi računajo, da bodo slabe finančne učinke pri izvozu 
nadomestili z višjimi cenami na domačem tržišču. 

Vse razprave do sedaj kažejo, da si želi tekstilna industrija obdržati svoj 
ekonomski položaj tudi na podlagi zvišanja cen. Nekateri zvezni materiali so 
namreč pripravljeni na tej osnovi. Menim, da ni potrebno, da bi se cene tek- 
stilnih proizvodov zvišale, ker obstoja poleg znižanja družbenih dajatev kom- 
penzacija za podražitev nekaterih materialov, uslug in višja vrednost dolarja 
tudi v notranjih rezervah, predvsem v specializaciji proizvodnje. Razgovori s 
predstavniki tekstilnih podjetij potrjujejo mnenje, da imamo v Sloveniji še kar 
ugodne pogoje za hitro preusmeritev proizvodnje oziroma za spremembo v teh- 
noloških postopkih. Kolikor ne bi pristopili k omenjenim ukrepom, bi moralo 
nekaj podjetij prenehati s proizvodnjo. Mislim, da je potrebno prav tem že 
vnaprej povedati, naj ne pričakujejo rešitve od zunaj, ker po analizi sodeč nima 
niti eno podjetje osnove, da bi bilo deležno posebne družbene pozornosti v času 
prilagajanja novemu sistemu. 

Pri reševanju problemov je nujno, da se poslovno združenje tekstilne indu- 
strije bolj usmeri na vprašanja produktivnosti, delitve dela, specializacije in 
sploh na boljšo koordinacijo med člani združenja. Danes to združenje koncen- 
trira vse svoje sile bolj na komercialno področje, predvsem zaradi znanega spora 
z izvozno-uvoznim podjetjem. Konkretni položaj pa zahteva nekoliko drugačno 
vlogo tega poslovnega združenja, kakor tudi vseh .podobnih združenj drugih 
strok. 

Analiza je pokazala, da bi na osnovi popravljenih podatkov iz zaključnega 
računa za leto 1964 na nove razmere prišlo 19 podjetij v kritičen položaj. S temi 
podjetji so se vodili posebni razgovori z željo, da bi ugotovili, kakšne so mož- 
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nosti, da bi odstranili probleme, ki bodo ovirali uspešno poslovanje. Iz razprave 
je razvidno, da so v zadnjem času posamezni kolektivi sprožili vrsto akcij, pred- 
vsem z namenom, da mobilizirajo vse sile za premagovanje sedanjih in bodočih 
težav pri gospodarjenju. Pokazalo se je tudi, da so že nastale bistvene razlike 
v prvem polletju letošnjega leta v primerjavi z lanskim letom. Nekateri ukrepi, 
ki se že izvajajo zaradi stabilizacije gospodarstva, so dali nekatere pozitivne 
rezultate, kot na primer orientacijo na izvoz in preusmeritev na večjo porabo 
domačih surovin. Opaziti je, da kolektivi proučujejo možnost za znižanje števila 
zaposlenih. Podatki kažejo, da je preveč ljudi predvsem v administraciji in v 
pomožnih obratih. Nekaj podjetij se trudi, da bi v čimkrajšem času, čeprav je 
za nekatere tehnične tkanine potrebno tudi do dve leti, preorientirala svojo pro- 
izvodnjo na najbolj rentabilne artikle. Primer »-Induplati« iz Jarš kaže, da je 
njihova perspektiva v tesnem sodelovanju ali celo v združitvi s »Savo«, Kranj. 
Sličnih primerov je še več. V bombažnem sektorju ugotavljajo, da so predilnice, 
ker so bile že rekonstruirane, visoko produktivne, dočim tkalnice dosežejo po- 
nekod le polovico svetovne produktivnosti. Zato bi morale biti nadaljnje rekon- 
strukcije usmerjene v pripravo dela tkalnic. Tako bi bili kombinati usposobljeni 
za velike serije množičnih artiklov, manjši obrati pa bi prevzeli v svoj delovni 
program modne artikle, ker imajo boljše možnosti za menjavo proizvodov. Dalje 
je iz analize in razgovorov razvidno, da bi se morala nekatera trikotažna pod- 
jetja odločiti za pripravo sintetičnih vlaken, pri čemer bi kazalo doseči boljše 
izkoriščanje že obstoječih oplemenitilnic. V največji meri pa bremeni stroške 
proizvodnje v tej stroki še vedno ročno delo, ki bi ga morali zamenjati stroji na 
motorni pogon. 

Posebni problemi pa se bodo pojavili v konfekciji. Podatki kažejo, da je 
produktivnost v proizvodnji lahke konfekcije na zadovoljivi višini, da pa je 
tehnologija v težki konfekciji v začetku razvoja in je manj možnosti, da bi se 
v doglednem času razvila v moderno proizvodnjo. Zaradi tega se postavlja vpra- 
šanje perspektive težke konfekcije v Sloveniji. Ce je kje potrebno preiti k spe- 
cializaciji, je to prav gotovo v konfekciji. Ugotovljeno je, da bi skupen program 
več podjetij omogočil povečanje storilnosti za 30 fl/o. Čudim se, da podjetja že 
prej niso pristopila k taki organizaciji dela, ki bi jim prav gotovo omogočala 
ustvariti višje sklade in s tem pogoje za hitrejšo modernizacijo proizvodnje. 
V tem smislu sem pred nekaj dnevi postavil vprašanje predstavnikom nekaterih 
podjetij. Odgovor pa je bil takle: »Ni nam bilo še tako hudo, da bi bili prisiljeni 
to storiti, na drugi strani pa je naša mentaliteta taka, da je raje vsak zase svoj 
gospodar.« Ce je tako, potem lahko rečem, da imamo tudi v mentaliteti rezerve. 
Pred tekstilno industrijo v naši republiki se postavljajo nekatere naloge, ki jih 
je možno uspešno izpeljati, vendar samo s skupnimi napori vseh podjetij. Pri- 
čakujemo lahko, da bodo predvidene spremembe v gospodarstvu pozitivno vpli- 
vale na nadaljnji razvoj te panoge in da bomo prišli v kratkem času do take 
strukture tekstilne proizvodnje, ki nam po delovnih izkušnjah in strokvonosti 
pripada. 

Predsedujoči Tine Remškar: Predlagam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.00.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Nadaljujemo skupno sejo! Besedo ima 
Milan Kristan. 
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Milan Kristan: Tovariši poslanci! Kot je bilo že omenjeno, je posebna 
skupščinska komisija proučevala učinke sprememb in dopolnitev gospodarskega 
sistema na slovensko gospodarstvo nasploh in posebej na posamezne dejavnosti. 
Osebno sem proučeval nekatere učinke na kovinsko industrijo Slovenije in bi 
v svoji razpravi želel prikazati nekatere pojave, ki sem jih ugotovil pri pro- 
učevanju. Ti problemi pa seveda niso specifični samo za kovinsko industrijo, 
temveč jih lahko posplošimo in veljajo več ali manj za celotno predelovalno 
industrijo. 

Uvodoma moram podčrtati osnovno ugotovitev, ki sledi iz analize dosedanje 
razprave ob predvidenih spremembah v gospodarstvu, da je bilo v vseh dose- 
danjih razpravah nesporno ugotovljena nujnost in koristnost predlaganih gospo- 
darskih sprememb. V razpravah, v katerih sem sodeloval, nisem slišal, pa bodisi, 
da sem razpravljal z delovnimi organizacijami ah s posamezniki, da bi kdorkoli 
izrazil kakšenkoli dvom nad ekonomsko ah družbeno koristnostjo predlaganih 
sprememb gospodarskega sistema. Nasprotno, povsod sem naletel na odobra- 
vanje in polno razumevanje in to tudi pri podjetjih, pri katerih račun ni po- 
kazal najbolj ugodnih rezultatov. Pozitivni odnos do predlaganih sprememb, 
v katerih predstavlja devizna reforma le eno izmed njih, ki naj bi vplivale 
na večjo stabilnost našega gospodarstva, si lahko tolmačimo s tem, da so 
delovni kolektivi že po VIII. kongresu resno pristopih k analizi svojega poslova- 
nja ter da na osnovi teh ugotavljajo mnogo večje rezerve kakor pa so jih 
kdajkoli. Dejansko so tudi dozoreli pogoji za prehod na višji nivo gospodar- 
jenja, saj se delovni kolektivi zavedajo kvamosti nestabilnega gospodarstva in 
raznih parcialnih ukrepov za dosego stabilizacije, ki v končni fazi le poglabljajo 
nasprotja med ustvarjenimi materialnimi odnosi in gospodarskimi zakonitostmi. 
Pri tem je seveda nujno podčrtati dejstvo, da se že nekaj let sem prizadevamo, 
da bi se gospodarstvo razvijalo čimbolj pod vplivom objektivnih pogojev gospo- 
darjenja ter čim manj pod vplivom raznih administrativnih posegov, skratka 
čim manj pod vplivom izven gospodarskih in zato subjektivnih činiteljev. Pri 
tem ne smemo prezreti dejstva, da je takšna zahteva nujna, logična ter druž- 
beno in ekonomsko napredna reakcija v spopadu, ki se bije za polno uveljavitev 
pravic in načel delavskega samoupravljanja oziroma vzdrževanja teh pravic. 

Težko si je namreč predstavljati, da bi bile odločitve, ki jih sprejemajo 
samoupravni organi, ekonomsko optimalne, če se takšne O'dločitve sprejemajo 
v pogojih oziroma z raznimi administrativnimi posegi izkrivljene ekonomike. 
Ne samo to, v pogojih pogostih administrativnih nasilnih posegov se v kratkih 
časovnih presledkih popolnoma menjajo pogoji poslovanja in je zato delovni 
organizaciji resnično težko sprejemati odločitve, ki naj bi omogočile realizacijo 
postavljenih ciljev. 

Menim, da moramo prav v teh dejstvih iskati pogosto pojav brezperspek- 
tivnosti pa tudi pomanjkanja jasnih perspektiv v proizvodnih ali investicijskih 
odločitvah. Zavedati se moramo, da traja doba preusmeritve najbolj enostavne 
proizvodnje najmanj leto dni, pri večjih proizvodnih enotah ali pri bolj kom- 
plicirani proizvodnji pa celo nekaj let in da je zato postavitev trajnejših pogojev 
poslovanja nujnost, če želimo doseči perspektivno proizvodnjo in investicijsko 
orientacijo delovnih organizacij. 

V izkrivljenih ekonomskih pogojih ter pogojih neprestanega pričakovanja 
najrazličnejših administrativnih posegov gospodarjenja delovne organizacije 
niso imele solidnih osnov za odločitve, ki bi bile zanje ekonomsko optimalne, 
še manj pa zato, da bi bile njihove odločitve takšne, da bi se v čim večji možni 
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meri njihovi interesi krili z interesi družbe. Ker naj bi predvidene spremembe 
in dopolnitve v gospodarskem sistemu vnesle v gospodarjenje jasnejše ter objek- 
tivnejše pogoje, ni prigovorov proti predvidenim spremembam in dopolnitvam, 
temveč nasprotno, delovne organizacije predvidene spremembe podpirajo. V 
sedanjih razpravah, še bolj pa v osebnih razgovorih pa čestokrat vendarle zasle- 
dimo ob splošnem odobravanju določen dvom, ki se izraža na primer v takšnih 
vprašanjih: smo za to, toda ali bomo v resnici dosledno izvedli začrtane spre- 
membe, ali bomo vzdržali pritisk ob nekaterih problemih, ki se morajo nujno 
pojaviti pri likvidiranju neekonomskih činiteljev v gospodarstvu ter bomo 
dosledni ob realizaciji načel nagrajevanja po delu? Takšna in podobna vpra- 
šanja, ki so sicer lahko tudi dobronamerna, pa izražajo zaskrbljenost v dosled- 
nost izvajanja osnovnih načel, so meni v določeni meri razumljiva in upravič- 
ljiva, saj je znano, da so bili posamezni instrumenti formiranja in delitve 
dohodka čestokrat ekonomsko neupravičeno preveč definirani in nemalokdaj 
celo prikrojeni oz-kim dejavnostim ali celo tudi posameznim obratom. Kolikor 
bodo odstopanja še potrebna in po vsej verjetnosti bodo, predvsem v obdobju 
prilagajanja delovnih organizacij novim pogojem gospodarjenja, je težiti k 
temu, da bodo odstopanja prostorno in časovno definirana, ker bodo sicer 
negativno vplivala na borbo za večjo produktivnost ter odvajala delovne organi- 
zacije od bistvenih problemov. 

V dosedanjih razpravah sem zasledil še drug negativen pojav, ki demo- 
bilizacijsko deluje na delovne kolektive in pa na njihovo odkrivanje notranjih 
rezerv kot pogoj za uspešno vključitev v nove pogoje gospodarjenja. Gre namreč 
za pojav, da vsak rajši pometa pred drugim, kakor pa pred svojim pragom. 
Cesto so mi v razpravah postavljali trditev, da jih te spremembe in novi pogoji 
ne skrbe, ker njihova tovarna, njihov obrat pač ni najslabši, in da so predvsem 
na jugu še obrati, ki so po uspehu poslovanja še slabši od njih in da bo pač 
sistem moral upoštevati tudi takšne neproduktivne obrate. 

Menim, da ni tu mesto, da bi polemizirali s takšnimi stališči in mnenji. 
Na kratko lahko ugotovim, da takšna stališča demobilizirajo notranje sile ter da 
hrome napore za to, da bi se iz gospodarstva čimprej izločili vsi neekonomski 
elementi. Kolikor je potrebna primerjava uspehov poslovanja ene organizacije 
z drugo, potem bi bilo koristno, da primerjamo rezultate s podobnimi organi- 
zacijami v industrijsko razvitih deželah, ter da njihove pozitivne izkušnje izko- 
ristimo za to, da bomo čimprej dosegli produktivnost, ki jo priznava svetovno 
tržišče. 

Zanimivo je, da so pri obravnavi problemov prehoda na spremenjene pogoje 
poslovanja mnoge organizacije trdile, da je njihova tehnična produktivnost 
merjena na produktivnega delavca čestokrat enaka, kot je na primer v Italiji, 
Franciji in drugje, da pa produktivnost merjena na vse zaposlene, ali pa kot 
dohodek na zaposlenega zaostaja. Skoro ni bilo primera, da nam predstavniki 
tovarn ne bi trdili, da je pri nas previsoka režija, ki nastaja po eni strani kot 
rezultat slabe organizacije dela znotraj podjetja, po drugi strani pa zaradi 
mnogih služb, ki jih opravlja podjetje zaradi predpisov, ki pa podjetju ne 
koristijo, ali pa mu koristijo le v manjši meri. 

Zaostreni pogoji oziroma selektivna politika na področju kratkoročnega 
kreditiranja ter ostali restrikcijski ukrepi, predvsem pa tudi razpravljanje o 
predvidenih spremembah gospodarskega sistema, so kakor nam nakazujejo ne- 
kateri primeri, že pozitivno delovali na delovne kolektive v smeri večjega pri- 
zadevanja za odkrivanje notranjih rezerv. Zal, da so bili ti napori v glavnem 
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usmerjeni le na iskanje rezervne delovne sile, ne pa tudi na druga področja 
celotnega kompleta proizvodnih in drugih činiteljev, od katerih je odvisen po- 
slovni rezultat. Čeprav so dosedanji rezultati še skromni in opažamo le eno- 
stransko usmerjenost ukrepanja delovnih organizacij glede na pričakovane spre- 
membe v gospodarskem sistemu, nam že sedanji pojavi vzbujajo upravičeno 
oceno, da bodo ti ukrepi pozitivno delovali na splošna gibanja v gospodarstvu 
ter da bodo pospešili procese hitre rasti proizvodnosti dela, specializacije ter 
proces večje intenzivitete gospodarstva na osnovi ekonomskih činitelj ev. 

Izhajajoč iz postavke, da je delovna organizacija osnovni nosilec celotne 
gospodarske aktivnosti, vključujoč tudi razširjeno reprodukcijo, predvidene spre- 
membe znižujejo dosedanje obremenitve delovnih organizacij. Sedaj veljavna 
splošna stopnja obresti za poslovni sklad se bo znižala od 6 °/o na 4% s tem, 
da bodo plačevale nekatere dejavnosti po predlogu, ki je bil že predložen Zvezni 
skupščini, to obrestno mero po 2®/», in sicer: proizvodnja, prenos in distribucija 
električne energije, premogovniki, črna metalurgija, izdajateljska in novinarska 
dejavnost, kmetijstvo, promet, gostinstvo ter turistična dejavnost. 

Prometni davek naj bi se dosledno prenesel iz proizvodnje v potrošnjo in 
končno naj bi se ukinil tudi prispevek na dohodek. Nadalje se predvideva zni- 
žanje prispevkov iz osebnega dohodka od 17,5 na 10 %> s tem, da bi imele repu- 
blike pooblastilo dvigniti ta prispevek še za dodatna 2% tako, da bi bila dana 
sredstva republiki za sanacijo gospodarstva. V zvezi z navedenimi spremembami 
se mi postavlja vprašanje zadevne obremenitve živega in presežnega dela. 

Obremenitev osebnih dohodkov in obremenitve osnovnih sredstev so nam- 
reč pomemben činitelj, ki bo vplival na odločitve delovnih organizacij glede 
izbora tehnologije in tehnike. Odnos med obema obremenitvama bo odločilno 
vplival na stopnjo intenzivnosti oziroma ekstenzivnosti dela, ob dejstvu, da 
dohodkovna stopnja, merjena na aktivna osnovna sredstva, z rastjo tehnične 
opremljenosti — po podatkih zadnjih let — pada. Ta pojav lahko tolmačimo 
kot zaostajanje organizacije dela pri višji tehnični opremljenosti za organizacijo, 
kakršno zahteva takšna stopnja opremljenosti. Vprašanje je ali sta omenjeni 
obremenitvi takšni, da bosta podpirali usmerjen je k intenzivnemu načinu 
gospodarjenja oziroma ali sta takšni, da bosta omogočili optimalne gospodarske 
rezultate. 

Morda je moja ocena napačna, toda ne morem se znebiti vtisa in občutka, 
da sta obe stopnji bolj rezultat bilančnih odnosov, kakor pa rezultat premiš- 
ljenih ekonomskih analiz. Četudi sem sam še pred nedavnim smatral, da je 
visoka stopnja obresti na poslovni sklad potrebna zato, da bi delovne organi- 
zacije spodbujale k boljšemu izkoriščanju sredstev, se mi danes postavlja vpra- 
šanje, posebno še zato, ker bodo morale delovne organizacije razširjati v cilju 
ekonomičnosti poslovanja svoja tržišča, povečevati izvoz in se zato prilagajati 
pogojem izvoza, ali ne bo naša proizvodnja zaradi obresti na poslovni sklad bolj 
obremenjena kot proizvodnja konkurentov, s katerimi se srečujejo podjetja na 
zunanjih tržiščih. Kolikor je obremenitev sredstev delovnih organizacij družbeno 
potrebna, zaradi zagotovitve, če lahko tako rečem, minimalne profitne stopnje pa 
menim, da bi zadostovala stopnja 2 "/o; pri ukinitvi obresti na lastni poslovni 
sklad pa bi postala lastna sredstva delovnih organizacij mnogo bolj ekonomsko 
privlačna, kot pa kredit in posojila.. To pa pomeni obenem spodbujanje delovnih 
organizacij k boljšemu gospodarjenju. 

Da bi čimprej dosegli jasne pogoje poslovanja, je poleg predvidenih ukre- 
pov o določitvi deviznega tečaja in carin, prometnega davka, obresti na poslovni 
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sklad, prispevkov na osebne dohodke, rešiti tudi vprašanje režima formiranja 
ter porabe sredstev amortizacije, v zvezi s tem pa tudi vprašanje revalorizacije 
osnovnih sredstev. 

Glede režima formiranja in porabe sredstev amortizacije so bila v dose- 
danjih razpravah izražena različna stališča. Z ukinitvijo prispevka na dohodek 
postaja dinar dohodka enak dinarju materialnih stroškov. Ti pa bodo postali 
v novih pogojih gospodarjenja veliko pomembnejši. Sedaj so bili pri formiranju 
cene nepotrebni, ali ekonomsko neutemeljeni stroški le element tako določene 
ali skonstruirane cene, v pogojih pa, kjer mora postati tržna cena merilo1, ki 
vpliva v odvisnosti od stroškov na dohodek proizvodne delovne organizacije, 
postajajo ti stroški vključno tudi s stroški investicijskega vzdrževanja pomembni. 
Slišali smo iz poročila tovariša predsednika Izvršnega sveta, da nam ti investi- 
cijski stroški neprestano močno rastejo. 

Zaradi integritete sredstev, .po mojem mnenju, niso sprejemljive ideje, ki 
se porajajo, da ne bi bilo treba z družbenimi ukrepi zagotoviti minimalna 
sredstva amortizacije, temveč naj bi se tudi sredstva za enostavno reprodukcijo 
prenesla v dohodek in financirala iz dohodka. Menim, da pri teh vprašanjih 
ne gre samo za računsko tehniko, temveč da gre dejansko za pomembna druž- 
benoekonomska vprašanja, ki jih bo treba rešiti čimprej in po možnosti že z 
ostalimi predvidenimi ukrepi. 

V tem prehodnem obdobju bomo morali brez dvoma zaostriti tudi režim 
kontrole cen, četudi je povsem razumljivo, da bomo morali težiti k temu, da se 
čimprej preide k svobodnemu formiranju cen. Premiki, ki bodo nastali v aku- 
mulativnosti delovnih organizacij zaradi spremembe tečaja, cen in ostalih 
pogojev poslovanja, sami po sebi še ne bodo rešili strukturalnih vprašanj. Me- 
nim, da bi bilo treba čimprej do kraja izdelati sistem, financiranja investicij, 
v zvezi s tem pa še posebej financiranje infra strukturnih investicij. 

Razumljivo je, da problemov posameznih dejavnosti, ali celo posameznih 
delovnih organizacij ne bo mogoče reševati kot se ponekod misli, samo s pove- 
čanjem cen, zato je toliko pomembnejše, da dejansko omejimo potrošnjo na 
obseg ustvarjene akumulacije. Struktura potrošnje pa mora biti takšna, da 
bomo z realnimi razmerji med investicijsko, splošno in osebno potrošnjo zago- 
tovili optimalno stopnjo razvoja. 

V novih pogojih gospodarjenja moramo pričakovati, da se bodo zaostrili 
kritični odnosi delovnih organizacij in proizvajalcev do vseh elementov v struk- 
turi cene. Če se od delovnih organizacij zahteva in jih spodbuja h kritičnemu 
odnosu do stroškov proizvodnje in poslovanja ter do delitve in potrošnje ustvar- 
jenih sredstev, potem moramo tudi priznati njihov kritični odnos do raznih 
obveznosti, ki jih nalagajo znani činitelji. Menim, da je delno upravičena kritika, 
ki smo jo slišali s strani delovnih organizacij glede obveznega članstva v zbor- 
nicah ter visokih članarin, ki jih morajo plačevati delovne organizacije in od 
katerih čestokrat nimajo ustreznih koristi. 

Menim, da bodo v prvem obdobju po uvedbi reforme iskale delovne orga- 
nizacije možnosti za izboljšanje svojega ekonomskega položaja vse bolj od zunaj 
kakor pa znotraj svoje lastne organizacije. Zavedati se moramo, da bodo rezul- 
tati novih ukrepov toliko bolj pozitivni, kolikor se bodo delovne organizacije 
bolj usmerile na reševanje notranjih problemov, kar bo doseženo le, če bodo 
tudi činitelji izven gospodarskih organizacij dejansko izvedli ukrepe za pove- 
čanje družbene produktivnosti z večjim varčevanjem in prav tako kot delovne 
organizacije, racionalizirali svoje poslovanje. Pri omejevanju splošne potrošnje 
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bo treba posebno skrb posvetiti temu, da bi omejevanje te ne prizadelo osnovnih 
dejavnosti. Spremenjeni pogoji poslovanja, enotni uvozni in izvozni tečaji in 
sprememba cen bodo terjali, da se bo pri razporeditvi bruto proizvoda marsikje 
moral spremeniti že utrjeni koncept razvoja. Stopnje akumulativnosti pri posa- 
meznih podjetjih oziroma panogah se bodo bistveno menjale. Razumljivo je, 
da pri takih bistvenih spremembah postavljajo delovne organizacije vprašanje, 
kakšen bo njihov bodoči položaj. Temu vprašanju pa bi moralo slediti takoj 
dodatno vprašanje, kakšna je perspektiva njihovega razvoja in kaj storiti, da 
čimprej prilagodi svoje poslovanje novim pogojem. 

Četudi nam globalne analize, ki so bile izdelane, ne dajejo pravilnega pri- 
kaza, predvsem ne zato, ker se je lahko upoštevalo samo nekatere predpostavke, 
ker se ni mogli pri teh analizah upoštevati učinkov bodočih verižnih reakcij, 
in ker so izračuni le statični, nam pa te analize vendarle lahko služijo za oceno 
položaja posameznih proizvodnih skupin pa tudi za oceno ekonomskega položaja 
posamezne delovne organizacije njenega mesta in njene perspektive. 

Kako bodo na primer vplivale spremembe na slovensko kovinsko industrijo, 
katere delež v dohodku celotne industrije je največji in znaša preko 18,0/o. 
Stopnja akumulacije, ki je sedaj znašala v povprečju 14,5 % s tem, da so imele 
najvišjo 30% stopnjo livarne, a najnižjo stopnjo strojne tovarne in tovarne 
konstrukcij, se sicer v celoti poveča, vendar bodo znotraj te panoge tudi še 
nadalje obstajale razlike. 

Akumulativnost posameznih podjetij je zelo različna. Nanjo vplivajo 
razlike med doseženim uvozno-izvoznim tečajem, stopnja prometnega davka in 
struktura potrošnje materiala, ki je pri istovrstni proizvodnji odvisna tudi od 
tehnologije proizvodnje. Zaradi spremembe stopnje obresti na poslovni sklad 
od 6 na 4 %> pridobi kovinska industrija skoraj eno milijardo, zaradi ukinitve 
prometnega davka v proizvodnji — okoli 6 milijard ter več kot 9 milijard zaradi 
ukinitve prispevka na dohodek gospodarskih organizacij. Samo zaradi navedenih 
sprememb pridobi kovinska industrija okoli 16 milijard dinarjev. Zaradi spre- 
membe deviznega tečaja pa se poveča celotni dohodek za okoli 2,5 milijarde. 
Zaradi spremembe uvoznega tečaja in zaradi spremembe cen nekaterim po- 
membnim materialom in prometnim storitvam pa bi se njihovi materialni stroški 
znatno povečali. Zaradi tega bi, statično gledano, kovinska industrija v Sloveniji 
imela na osnovi zaključnega računa za leto 1964 za okoli 200 milijonov manj 
sredstev za sklade pri istih osebnih dohodkih. Ker pa so se osebni dohodki na 
zaposlenega že dvignili v prvem trimesečju letos za okoli 11 ®/o, se že pri mnogih 
delovnih organizacijah načenja vprašanje izplačevanja osebnih dohodkov pri 
novih pogojih materialnih stroškov. Rezultati ankete kažejo, da bodo v najtež- 
jem položaju podjetja kovinskih konstrukcij in nekatera podjetja kovinske 
embalaže, ker so imela ta podjetja relativno visok izvozni, toda nizek uvozni 
tečaj, s prometnimi davki praktično niso bila obremenjena, njihova tehnologija 
proizvodnje pa je zastarela. Omenjene skupine so že sedaj imele nizko stopnjo 
akumulacije. Izenačevanje pogojev poslovanja pa prav gotovo ne more izboljšati 
pogojev oziroma rezultatov poslovanja, prav zato se v takšni organizaciji po- 
stavlja vprašanje perspektive. Od teh se zahteva povečanje proizvodnje in 
produktivnosti, zahteva se, da se v večji meri vključijo v izvoz ter da speciali- 
zirajo proizvodnjo na višjem nivoju integracije gospodarstva in delitve dela. 

Četudi sem navedel nekatere negativne pojave in probleme, ki se pojavljajo 
v zvezi s spremembami v gospodarskem sistemu, jih nisem zato, ker bi hotel 
izražati dvom o nujnosti in koristnosti predvidenih sprememb, temveč s prav 
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obratnim namenom. Menim, da so spremembe nujne in koristne ter da jih je 
treba čimprej uvesti v naše gospodarstvo, predvsem zato, ker današnja stopnja 
razvoja že omogoča prehod na višjo kvaliteto gospodarjenja, to pa bo zahtevalo 
tudi preciznejšo določitev smeri razvoja, da se hitro razvijejo tiste panoge in 
dejavnosti, ki imajo komparativne prednosti in ki bodo omogočile pri večji 
možni rasti narodnega dohodka optimalno rast proizvodnje in potrošnje. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Andrej Lah. 

Andrej Lah: Tovarišioe in tovariši poslanci! V pripravah za izvajanje 
gospodarske reforme je bilo že večkrat poudarjeno in to tudi v današnji raz- 
pravi, da statični izračuni za posamezne panoge in podjetja, na osnovi pred- 
videnih gospodarskih ukrepov, ne morejo predstavljati osnove za ocenjevanje 
pravilnosti oziroma sprejemljivosti posameznih ukrepov. Mislim, da je tako 
mišljenje prevladalo v večini delovnih organizacij, celo v tistih, za katere taki 
izračuni niso najbolj ugodni. To je nedvomno zelo važen in pozitiven činitelj 
pri izvajanju reforme. Po drugi strani pa so taki izračuni neobhodno potrebni 
ne le pri postavljanju novih ukrepov, temveč bodo nujni tudi pri njihovem 
izvajanju, da bi bil smoter ukrepov v čimvečji meri dosežen. Seveda ne bo 
smelo ostati le pri grobih izračunih, temveč bodo morale sedanje, v glavnem 
površne izračune nadomestiti podrobne analize, ki bodo morale dati osnovo za 
poslovne odločitve v kolektivih. Takšna osnova bo za poslovne odločitve neob- 
hodno potrebna, da bodo lahko te delovale v smeri intenzifikacije gospodarstva. 
Nezadostno proučene odločitve na nivoju podjetja imajo navadno za pasledico 
nesmotrno gospodarjenje, gospodarsko škodo ali vsaj nezadostno izkoriščene 
gospodarske učinke. To bo še posebej prihajalo do izraza pri izvajanju nove 
gospodarske reforme, ki bo temeljila na novih instrumentih, njihov učinek 
pa bo v veliki meri odvisen od smotrnih odločitev v podjetjih. Da so poslovne 
odločitve v preteklem obdobju do skrajne mere delovale ekstenzivno in šele v 
zadnjem času nekoliko v smeri intenzivnega gospodarjenja, nam pričajo še velike 
rezerve v nezadostnem izkoriščanju kapacitet, nadalje v pomanjkljivi izrabi 
delovnega časa, v neracionalni izrabi materiala, v počasnem obračanju sredstev 
in v veliki nedokončani proizvodnji. Znaten del krivde za takšno stanje je v 
samih podjetjih zaradi rutinerskega odločanja brez zadostno proučenih osnov, 
skratka zaradi že ustaljenega načina odločanja, glede katerega opažamo šele 
v zadnjem času določene pozitivne premike. Drugi del krivde pa ne prizadene 
vodilnega kadra in organov upravljanja v podjetjih, temveč izvira po mojem 
mišljenju iz nezadostne orientacije v proizvodnji, v posameznih gospodarskih 
dejavnostih in tudi v posameznih podjetjih. Ne mislim pri tem na nejasnosti 
v zvezi z novimi gospodarskimi ukrepi, čeprav tudi to ni nepomembno, temveč 
na nejasno orientacijo podjetij v drugem smislu, ki je tesno povezan z uspeš- 
nim izvajanjem gospodarske reforme in ki hkrati otežuje racionalne odločitve 
v podjetjih. 

Pri tem bi najprej navedel, da je za razvoj kovinske industrije izredno 
pomembna — izhajam pri tem predvsem iz problemov avtomobilske industrije 
— čim bolj razčiščena situacija glede zagotovitve zadostne surovinske osnove. 
Dosedanji izračuni kažejo, da bo morala avtomobilska industrija v Sloveniji, 
verjetno pa tudi v celotnem jugoslovanskem merilu izkoristiti znaten del svojih 
rezerv, če bo v bodoče hotela na tem področju dosegati vsaj enake rezultate. 
Vrsta poslovnih odločitev v podjetjih te panoge bo morala torej delovati v 
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smeri intenzifikacije gospodarjenja in mobilizacije notranjih možnosti za pove- 
čanje proizvodnje. Zaradi nejasne osnovne orientacije pa ostane odprto vpra- 
šanje, v kakšni meri naj se te notranje rezerve izkoriščajo. Na primer: ali z 
razpoložljivo delovno silo in kapacitetami bistveno povečati proizvodnjo, za kar 
pa je potrebna zadostna surovinska oziroma materialna baza, ali pa z manjšim 
številom zaposlenih, glede na rezerve v izkoriščanju delovnega časa doseči vsaj 
enak obseg proizvodnje in tako dalje; ne bi se spuščal v nadaljnje variante. 
Od teh odločitev je odvisna tako razširjena reprodukcija kot tudi rešitev vseh 
vprašanj, ki jih na področju življenjske ravni nakazuje novi gospodarski sistem. 
Pri tem namenoma ne vključujem vseh področij notranjih rezerv, kot na primer 
hitrejše obračanje sredstev, racionalne izrabe materiala in slično, kar seveda 
v praksi ne bo moglo< biti izvzeto. Na poenostavljenem primeru mislim poudariti 
dejstvo, da je omenjene odločitve v podjetjih, zaradi nezadostne orientacije 
o zagotovitvi osnovnih proizvodnih činiteljev težko ali celo nemogoče sprejemati. 
Tako kot so te odločitve pomembne za posamezna podjetja, tako so pomembne 
tudi z narodnogospodarskega stališča. Ali bomo avtomobilsko industrijo v celoti 
oziroma proizvodnjo v posameznih podjetjih še nadalje razvijali, ta odločitev 
ne bi smela biti prepuščena samo organom upravljanja in vodstvom posameznih 
podjetij. V naš gospodarski sistem bi bilo treba hkrati s predvidenimi novimi 
instrumenti, ki imajo za cilj intenzifikacijo gospodarjenja in hitrejšo vključitev 
v mednarodno' delitev dela, po mojem mnenju, čimprej vnesti tudi druge prin- 
cipe vodenja celotnega narodnega gospodarstva, kot že neštetokrat omenjen 
princip komparativne prednosti in slično. V primeru, ki. sem ga izbral, bi to 
pomenilo narodnogospodarsko odločitev o tem, ali naj povečujemo avtomobilsko 
proizvodnjo v celoti, ali njene posamezne dele, ali naj izdelavo posameznih 
vrst cestnih vozil omejimo na potrebe domačega tržišča, ali jo celo preusmerimo 
na ožjo specializacijo ali na mednarodno kooperacijo in slično. 

Mislim, da je možna določena aplikacija teh misli tudi na druge gospo- 
darske dejavnosti. 

Prepričan sem, da bi take odločitve prispevale k racionalnosti poslovnih 
odločitev na nivoju posameznih podjetij, kar bi dalo še večjo garancijo za 
uspešno izvedbo gospodarske reforme, ki jo v načelu vsi pozdravljamo. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Karmelo Budihna. 

Inž. Karmelo Budihna: Eden od osnovnih ciljev pričakovanih ukre- 
pov za izpopolnitev našega gospodarskega sistema je v tem — tako je rečeno 
tudi v materialu, ki smo ga dobili — da se ustvarjajo takšni notranji odnosi, 
ki bodo omogočili, da se naše gospodarstvo vključi v mednarodno menjavo na 
osnovi takšnih paritet v cenah, ki jih narekujejo odnosi v mednarodni delitvi 
dela. Zunanje tržišče naj postane torej arbiter naše proizvodnosti dela. To na 
videz enostavno dejstvo povzroča na našem notranjem trgu tako bistvene 
premike cen, predvsem v smeri povečevanja cen proizvodov surovinske proiz- 
vodnje, transporta in podobno, da se položaj predelovalne industrije v našem 
gospodarstvu spreminja. Ce k temu dodamo še učinek, ki ga je na strukturo 
cen proizvodov imel relativno poceni uvoz zaradi subvencije družbe preko dolo- 
čenega uvoznega kurza, potem je razumljivo, da predelovalna industrija z ve- 
liko pozornostjo ugotavlja lasten položaj v novih pogojih. Vsi delajo primerjalne 
izračune, vsi ugotavljajo, kam jih postavlja kriterij mednarodnega tržišča. In 
to je prav. Niso pa vedno pravilni pogledi na rezultate takih izračunov. V pri- 
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meru, da presaditev bilančnih pokazateljev v nov sistem pokaže na ugodno stanje 
določene gospodarske organizacije, se potem ugotavlja: sistem je slab, ker nam 
nekaj jemlje, kar je naše. Takšni, v bistvu statični pogledi na primerjalne 
izračune, dokazujejo-, da z vidika lastnega podjetja ocenjujemo sistem, namesto 
da preko sistema, ki. uvaja objektivne kriterije za preverjanje lastne produktiv- 
nosti dela, preko pogojev, ki jih diktira mednarodno- tržišče, spoznavamo in ugo- 
tavljamo položaj naše gospodarske organizacije, naše slabosti in iščemo izhod iz 
situacije, v katero- nas je eventualno pripeljalo nepriznavanje zunanjega tržišča, 
kot edinega objektivnega razsodnika. 

Drugačno gledanje na probleme, s katerimi se srečujemo ob gospodarski 
reformi, bi nas -spremenilo v zaviralce pri izvajanju reforme, ki jo v načelu 
vsi pozdravljamo in priznavamo kot edino uspešno zdravilo, ki naj da našemu 
gospodarstvu nove impulze za nadaljnji razvoj. Zdi se mi, da. je pravilna usmer- 
jenost razmišljanj gospodarskih organizacij najboljša predpriprava za prehod 
v bolj ekonomske odnose. 

V svojih nadaljnjih izvajanjih se želim zadržati pri ugotovitvah glede tega, 
kakšni odnosi se bodo ob prehodu na nove gospodarske ukrepe pokazali na 
področju predelave lesa. 

Rad bi povedal, da se mi zdi, da je organiziran pristop združene lesne 
industrije, njeno do sedaj opravljeno delo, predvsem pa tisto, ki ga že ima v 
programu, pravilen način usmerjanja in pomoči vsem tistim podjetjem za 
predelavo lesa, ki bi jih novi ukrepi v prvem momentu postavili v nezaviden 
položaj. 

Lesna industrija spada med tiste panoge našega go-spodarstva, ki ima 
v svojem razvoju to prednost, da izkorišča predvsem do-mačo surovino •—• les. 
Ta prednost je nedvomno pogojevala njen dosedanji razvoj v taki meri, da je 
to danes ena redkih proizvodenj, ki je tako močno usmerjena na izvoz in ki 
tako rekoč stoji in pade z izvozom. 41!% vse finalne proizvodnje se proda 
na inozemskih tržiščih in to skoraj izključno na konvertibilna področja. 
Skoraj polovico vsega jugoslovanskega izvoza finalnih izdelkov lesne industrije 
odpade na našo republiko. Delež izvoza slovenskih podjetij lesne industrije na 
konvertibilna področja pa znaša -glede finalnih proizvodov preko 50 Prednost, 
ki jo tej panogi daje domač izvor osnovne surovine — gozd, njen delež v skupni 
industrijski proizvodnji in njen -delež v izvozu slovenske industrije, predvsem 
pa odvisnost lesne industrijske proizvodnje od izvoza so dejstva, ki so izredno 
važna za nadaljnji razvojni obstoj in razvoj te panoge in kako se bo v novih 
pogojih uspešno vključila v mednarodno menjavo. 

Prve analize, četudi so še zelo približne, kažejo na nekatere osnovne pojave, 
ki jih lahko sumiramo- v tri kategorije: 

Prvič, da se položaj primarne predelave lesa ne bo bistveno menjal, četudi 
se bodo cene gozdnih proizvodov pomaknile navzgor na pariteto $ = 1200 di- 
narjev. 

Drugič, zaradi podražitev osnovnih lesnih surovin pa tudi zaradi zvišanja 
kurza za uvoženi reprodukcijski material bo položaj proizvodnje finalnih izdelkov 
slabši in to tem slabši, čim višja je stopnja predelave. 

Tretjič, čimbolj je podjetje usmerjeno na domače tržišče, tem boljše se 
odražajo novi ukrepi. 

Vsekakor se bo zelo zaostril položaj predvsem v podjetjih visoke obdelave 
lesa, zlasti v proizvodnji pohištva in drugih finalnih proizvodov. Zato je teža 
proučevanja vseh problemov usmerjena predvsem v to proizvodnjo, ki je pa 
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tudi po obsegu izvoza pomembnejša. Že na prvi pogled se iz teh analiz 
z gotovostjo lahko zaključi, da so na splošno vzeto, osnovni vzroki za tako 
zaostreno situacijo, na eni strani, v subjektivnih slabostih same proizvodnje, 
na drugi strani pa v nekaterih objektivnih pogojih, v katerih mora proizvajati 
lesna finalna industrija. Mislim, da ni realno, da bi si podjetja mogla izboljševati 
svoj položaj s splošnim dvigom cen svojih proizvodov, čemur so kot izgleda 
po materialih, ki sem jih imel na razpolago, naklonjeni nekateri zvezni organi. 
To pa zaradi tega, ker so sedanje cene finalnih proizvodov, predvsem pohištva, 
na domačem trgu že sedaj na novi izvozni pariteti in bi splošen dvig cen na 
domačem trgu bistveno zmanjšal prizadevanja za izvoz in pospešil usmeritev 
podjetij na notranje tržišče, kar bi hkrati pomenilo izpodkopavanje ciljev re- 
forme in ostajanje na izhodiščnih pozicijah. Vprašanje pa je tudi, koliko 
bi mogel absorbirati domači trg spričo relativno visoke proizvodnje povečano 
ponudbo. Če torej ni mogoče iskati generalne rešitve v zvišanih cenah na doma- 
čem tržišču, potem ostane le še izhod v lastni konsolidaciji, v notranjem odkri- 
vanju slabosti, v zmanjševanju stroškov proizvodnje in v krepitvi konkurenčne 
sposobnosti na mednarodnih tržiščih. To pa pomeni, da bo treba izboljšati orga- 
nizacijo dela, investicijsko dejavnost usmerjati na izpopolnitev tehnološkega 
procesa, racionalizirati notranje transporte, specializirati proizvodnjo, zožiti 
asortiment proizvodov, izboljšati prilagojevanje notranjemu, predvsem pa zu- 
nanjemu trgu itd. Analize proizvodnega procesa, ki so si jih oskrbele nekatera 
večja podjetja, kažejo, da je moč z organizacijskimi prijemi in relativno majh- 
nimi vlaganji ponekod podvojiti sedanje kapacitete ali pa jih še bolj povečati, kar 
se v končni konsekvenci kaže v znižanju stroškov proizvodnje. 

Mislim, da zato ne more biti resne dileme: ali doseči pocenitev proizvodnje z 
odpuščanjem delovne sile, ali pa z boljšim izkoriščanjem kapacitet. Verjetno, 
da z odpuščanjem delovne sile ni mogoče doseči večjih rezultatov, četudi se že 
marsikje kaže presežek, predvsem neproduktivne delovne sile. 

S povečanjem proizvodnje se bo pokazal problem lesnih surovin, ki bo terjal 
spremembo v naši izvozni politiki in narekoval znižanje izvoza surovin v korist 
izvoza finalnih izdelkov. Prvi imperativ, predvsem finalne proizvodnje lesne 
industrije, je torej: izboljšati izkoriščanje kapacitet in s tem z istimi proizvod- 
nimi sredstvi doseči večjo proizvodnjo, ker pa, kot sodijo poznavalci sami, več- 
jega dela dodatnih proizvodov ne bo mogoče prodati doma, je drugi imperativ 
povečati izvoz. To so tudi strateški cilji, ki si jih je zastavil izvršni odbor zdru- 
ženja lesne industrije in vsebina dela na predpripravah za prehod na nov, ozi- 
roma izpopolnjen gospodarski sistem. 

Če predpostavljamo, da je reševanje notranjih organizacijskih in proiz- 
vodnih problemov stvar vsake delovne organizacije same, in da so jih proiz- 
vajalci v določenem roku sami sposobni rešiti, morda tu in tam tudi s kreditnimi 
intervencijami družbe preko bank, potem ostanejo še vprašanja, ki so izven 
direktnega vpliva gospodarskih organizacij. To so v prvi vrsti vprašanja naše 
izvozne politike. Naša lesna industrija izvaža, kot sem že uvodoma povedal, pred- 
vsem na zahodno in le v manjši meri na druga tržišča. Pri tem pa morajo podjet- 
ja računati z zaščitnimi carinami, s katerimi se ograjujejo ekonomske grupacije, 
kot so države skupnega trga in EFTA. To dejstvo bistveno zmanjšuje konku- 
renčno sposobnost naše predelovalne industrije nasproti članicam teh grupacij. 
Za ilustracijo naj navedem primer. Ko plača npr. italijanski izvoznik pohištva pri 
izvozu v Nemčijo 4 do 6% carine, jugoslovanski pa 15 do 17%, to je .10,5 do 
11 % več, je jasno, da ni mogoče pričakovati, da bi naši proizvajalci mogli brez 
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izgube sami premagovati take diskriminacijske zaščitne carine. Zato je pospe- 
ševanje in ohranjanje že doseženega izvoza finalnih izdelkov na ta področja 
odvisno od tega, če bo družba zainteresirana tak izvoz tudi podpirati. V nasprot- 
nem primeru pa lahko pričakujemo' preusmeritev našega izvoza na drugo pod- 
ročje, kjer ni teh barier in zato tudi ni te potrebe, da bi družba tak izvoz še 
posebej podpirala. 

Drugo vprašanje, od katerega je odvisna konkurenčna sposobnost naše lesne 
industrije, je vprašanje cen nekaterim domačim reprodukcijskim materialom, 
ki ga naše tovarne pohištva plačujejo od 300—400% dražje kot na primer itali- 
janski konkurent. Ta primer, ki je zelo drastičen, velja za nekatere tkanine 
in za nekatere kemične izdelke naše domače industrije. Menim, da zahtevi po 
približnem izenačevanju cen domačih in uvoženih reprodukcijskih materialov 
ni mogoče oporekati in da je to pravzaprav zahteva po čim doslednejšem uve- 
ljavljanju načel nove gospodarske reforme na vseh področjih. V takih primerih, 
ko domače cene materiala v izdelkih, namenjenih za izvoz, in tudi za domači trg, 
ni mogoče približati cenam uvoženih materialov, bi devizni režim moral do- 
puščati intervencijski uvoz, ker bi sicer zahteva po konkurenčnosti bila iluzorna. 
Devizni režim, kakor ga razumem iz nekaterih zveznih materialov, ne kaže takih 
znakov liberalizacije, nasprotno, še večjo centralizacijo, kar je velika škoda, ker 
si ob praktično zaprtih mejah le težko predstavljam izvedbo devizne reforme. 
Jasno mi je sicer, da ni mogoče pričakovati kar naenkrat povsem svobodnega 
zunanjetrgovinskega in deviznega režima, toda gospodarstvo upravičeno priča- 
kuje več elastičnosti, pa četudi za enkrat samo v intenzivnejšem deviznem 
samofinanciranju. 

To so problemi, ki jih lesni proizvajalci srečujejo ob pregledovanju lastnih 
pozicij. Ti problemi niso lahki, lažje pa so rešljivi ob čim doslednejši izvedbi 
principov devizne reforme tako, kot so bili proklamirani. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci! V prizadevanju kolektivov 
za vključevanje v nove pogoje gospodarjenja v naši državi, ki je intenzivno, 
moram reči, da se tudi osebno pridružujem temu razpoloženju. Na dnevni red 
se često postavljajo vsa mogoča vprašanja, ki bi naj pomagala v kolektivih 
zboljšati poslovanje, rezultate gospodarjenja in tako dalje. Pri vseh teh inter- 
nih in tudi javnih razpravah se največkrat lotevamo tehnoloških vprašanj, 
investicij, organizacije, zmanjševana režije in tako dalje. Menim pa, da pri vsem 
tem ne dajemo poudarka problemu tržišča, kjer imamo ogromne rezerve. V 
mislih imam predvsem zunanja tržišča. Nejasnost v deviznem poslovanju ne- 
gativno vpliva na zunanjetrgovinske organizacije. Zaradi te nejasnosti se čuti 
tudi pri zunanjih kupcih neka rezerviranost, ker si po svoje tolmačijo devizno 
reformo in računajo, da bodo naša podjetja dobila po novem tečaju več dinar- 
jev in da bomo zaradi tega lahko pocenili blago, ne upoštevajo pa, da so naše 
sedanje cene praktično, če prištejemo vse subvencije, ki jih je družba dajala 
za izvoz, praktično že dosegle svojo mejo. Še posebej težak problem predstavlja 
to za lesno industrijo, o kateri je govoril predgovornik tovariš inž. Karmelo 
Budihna, ki je pravzaprav eksistenčno vezana na izvoz. Od 29 milijonov dolar- 
jev izvoza, ki ga ima ta industrija letos v planu, je več kot polovica finalne 
proizvodnje predvsem pohištva. Ugotoviti moramo, da je lesni industriji Slove- 
nije uspelo po kvantiteti plasirati se na zahodna tržišča, in to dokaj prepričljivo, 
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dočim so po vrednosti, po neurejenih internih in eksternih odnosih v dosedanjem 
sistemu te računice več ali manj nerealne, oziroma rezultat raznih družbenih in 
materialnih intervencij. Nastaja vprašanje, kako v perspektivi obvladovati 
ta področja. 

Več o tem je bilo že govorjeno, zato bi se zadržal samo na vprašanju oblik 
obvladovanja teh tržišč. Ugotoviti moramo, da smo s finalno proizvodnjo zadeli 
na zunanjo konkurenco, ki je po kvaliteti in po cenah v zahodnih državah iz- 
redno močna. Vendar moramo obenem ugotoviti, da so organizacijske oblike, 
s katerimi obvladujemo to problematiko, zelo zaostale in jih je treba opustiti. 
Sedanji položaj je namreč v glavnem takšen, da glavnina proizvodnje prepušča 
izvoz raznim zunanjetrgovinskim organizacijam. Ne gre za nezaupanje do zu- 
nanjetrgovinskih organizacij, sedaj ko se kritično ocenjuje ta položaj, pač pa gre 
za to, da moramo sprejeti miselnost v svojo poslovno zavest, da se proizvodnja 
in poslovnost ne končata v skladiščih tovarn, pač pa, da se končata na zunanjem 
trgu, v sami realizaciji. 

Sedanje poslovne oblike, ki jih izvajamo v naši praksi, konkretno v tej 
naši dejavnosti, so takšne, da je kader, ki dela v industriji, premalo neposredno 
angažiran na zunanjem tržišču, to odgovornost pa prepušča drugim organiza- 
cijam. Na tem področju imamo zunanja trgovinska predstavništva, imamo nekaj 
podjetij, ki samostojno izvažajo, v to dejavnost pa vključujemo tudi domača 
in zunanja reeksportna podjetja, preko katerih plasiramo blago. Nobena od teh 
oblik pa ne ustreza. 

Predstavništvo je zelo toga in začetna oblika reprezentiranja našega blaga 
v inozemstvu. V primeru samostojnega izvoza po posameznih podjetjih prihaja 
dostikrat do tega, da niti kadrovsko niti glede drugih vprašanj eno samo pod- 
jetje ne more obvladati dimenzij obširnega zunanjega tržišča Amerike, Francije, 
Anglije itd., da dostikrat v tej samostojnosti nehote pride do konkurenčnega 
zbijanja cen, kopiranja modelov itd. 

Dejavnost reeksportnih organizacij ni učinkovita zaradi tega, ker se pač 
te organizacije bavijo s prometom vsega blaga od šivanke do ladij, zato ne mo- 
rejo zagotoviti uspešnega uveljavljanja našega blaga na zunanjih tržiščih. 
Smatram, kar velja predvsem za nekatere druge dejavnosti, da je treba glede na 
pravne in finančne možnosti, ki veljajo v zahodnem svetu, posluževati se bolj 
ekspanzivnih oblik, ki nam bodo omogočale koordiniran nastop na zunanjem 
tržišču, skupno z našimi izvozniki in kooperanti in v kooperaciji z zunanjimi 
importerji. Navajam konkreten primer: v Franciji, ki je potencialno tržišče za 
našo pohištveno industrijo, kamor bomo letos po planu izvozili za 10 milijonov 
novih frankov, so nam odpovedale vse stare klasične metode. Tedaj se je nekaj 
večjih podjetij povezalo^ z izvoznikom in doseglo oziroma že sklenilo aranžma 
z zadnjim kooperantom, in sicer tako, da predstavniki proizvodnje'sodelujejo 
z istimi pravicami, riziki in z istimi možnostmi kot naš izvozni partner v tej 
importni organizaciji, ki deluje konkretno v Franciji. 

Rizik, ki nastaja v omenjenih oblikah poslovanja, dostikrat postavlja naše 
banke, pa tudi nekatere druge gospodarske organizme skeptičen položaj glede 
na to, ker smo imeli nekaj slabih izkušenj in primerov, ko so nekateri zunanji 
poslovni partnerji, ki smo jim preveč zaupali, bankrotirali in smo zato zgubili 
družbeni kapital. Smatramo, da so te, tako organizirane kooperacij ske oblike 
možne samo pod pogojem, da imamo na zunanjih tržiščih brezcarinska skladi- 
šča, kjer imamo uskladiščeno blago, ki je naša lastnina vse do prehoda v detajl. 
Rizik v detajlu sicer tudi obstoja, vendar je to relativno tako majhen glede na 
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volumen prometa, ki ga opravimo kjerkoli že tako, da predstavlja nekaj promil 
od celotnega prometa, s čimer na svobodnem tržišču moramo računati. Smatram, 
da je ta oblika tista, ki ne zagotavlja samo volumen plasmaja blaga, ampak ima 
tudi druge blagodejne in pozitivne posledice. Tako združevanje industrije glede 
na asortiment proizvodnje, na primer: furnirano, masivno pohištvo itd.; zaradi 
povezave z zunanjimi tržišči, si s tem ustvarja vse pogoje za delitev dela glede 
na asortiment in specializacijo proizvodnje ter za kompletacijo širšega programa. 
S to obliko* poslovanja se izloči tako imenovani importerski strošek, ki smo ga 
doslej plačevali zunanjim, lahko bi rekel ne trgovcem, ampak špekulantom. 

Na ta način bi se dal doseči večji iztržek iz samega tržišča, ki bi nam traj- 
nejše zagotovil plasma naših proizvodov. Se posebno pomembno je to za našo 
pohištveno industrijo, ki ni niti na zadnjem mestu glede mode in ki je prila- 
godljiva neposrednemu tržišču v modelih, v konstrukcijah, v izvedbah itd. 
Hitro prenašati te novosti v proizvodnjo, pomeni industrijo tehnološko prila- 
gajati tržišču, da ne stojimo v predmestjih, kot se to dostikrat ugotavlja, ampak 
da se plasiramo v same trgovske centre. 

Menim, da je to eno izmed vprašanj, ki bi moralo biti deležno večje po- 
zornosti bank pa tudi večje moralno-politične pomoči naših upravnih in gospo- 
darskih organizmov v republiki. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Ivan Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko danes raz- 
pravljamo z ljudmi na terenu in v gospodarskih organizacijah o nameravanih 
ukrepih za izpopolnitev našega celotnega gospodarskega sistema, naletimo na 
sorazmerno dobra razumevanja in posluh, vendar se pri teh razgovorih postav- 
ljata dve osnovni zahtevi in sicer: dosledno izvajanje vseh ukrepov, glede odre- 
janja položaja posamezne gospodarske dejavnosti in pravilen odnos v cenah, 
ki na temeljijo na enaki pariteti; skratka, uveljaviti se morajo povsod enaki 
kriteriji. 

Nedvomno smo si vsi edini v tem, da sedanji industrijski in splošni gospo- 
darski nivo nujno zahteva določeno usklajenost in umirjenost ter v nekaterih 
primerih celo preusmeritev proizvodnje. Iz dosedanje prakse so nam dobro 
znana odstopanja, ki so pri vodenju celotnega našega gospodarstva nastajala. 
Konkretno gre za usklajenosti posameznih kapacitet, predimenzioniranje do- 
ločenih kapacitet glede na surovinsko bazo in tržišče, neskladnost med bazično 
in predelovalno industrijo, osebno potrošnjo, ki je porastla večkrat preko 
vseh možnosti, produktivnost dela, ki nikakor ni v nobenem pravilnem soraz- 
merju z vloženimi sredstvi in prav posebno v zadnjem času, veliko neskladnost 
v gospodarskih organizacijah med sredstvi za osebne dohodke ter skladi za raz- 
širjeno reprodukcijo. Akumulacija sredstev se je v vedno večji meri prelivala 
iz gospodarskih organizacij, oziroma neposrednih proizvajalcev na druga pod- 
ročja, zaradi česar je načelo samofinanciranja vedno bolj izgubljalo na svoji 
veljavi. Često menjavanje in prilagajanje instrumentov v tej ali oni obliki je 
prav tako povzročalo, da je načelo rentabilnosti izgubljalo na svojem pomenu. 
Dohodek gospodarske organizacije je bil večkrat v večji meri odvisen od zu- 
nanjih faktorjev kot od notranjih ukrepov in od dejavnosti same gospodarske 
organizacije. To je bil tudi eden izmed razlogov, da so gospodarske organizacije 
iskale rešitve za izboljšanje svojega ekonomkega položaja predvsem izven, ve- 
liko manj pa znotraj podjetja. 
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Dovolite mi tovariši poslanci, da v nadaljevanju na kratko osvetlim, na 
osnovi sedanjih priprav in analiz, položaj črne metalurgije, ne toliko zaradi 
panoge same, temveč bolj zaradi razčiščenja nekaterih stališč in odnosov v 
industriji, od katerih je odvisno, kakšna bo založenost predelovalne industrije, 
ki uporablja proizvode črne metalurgije. 

Glavni nosilci materialnih stroškov v železarnah so predvsem, kakor vam 
je znano, koks, ruda in ferolegure. Za te osnovne surovine želimo in moramo 
dobiti oziroma vzpostaviti paritete na osnovi uvoznih cen, kakor se to po- 
stavlja za proizvodne panoge 114. Nikakor ne bi bilo pravilno postaviti nivo cen 
za ene surovine po sedanjem nivoju stroškov, za druge pa bi izhajali iz uvoznih 
ven. Prav tako smatramo, da carina na koks ni umestna in ni niti potrebna. 
Enako bi morale biti oproščene cVine tudi bazične rude izpod 42%>Fe, kajti 
dobro nam je znano, da so naše rude kisle in bi olajšan uvoz enega dela bazičnih 
rud lahko pripomogel, da dobimo bolj bazični zasip in optimalno proizvodnjo 
v naših visokih pečeh. 

V razgovoru pridejo večkrat do izraza različna stališča in mnenja o polo- 
žaju in odnosu bazične, nasproti predelovalni industriji, prav posebno danes, 
ko se postavljajo novi odnosi v cenah. Naj navedem samo nekaj podatkov, ki 
ponazorujejo stanje posameznih industrijskih panog. 

Za primer navajam leto 1963, ker so veljali takrat enotni kriteriji glede 
prispevka iz dohodka za vse panoge. Konkretno, ako primerjamo stopnjo neto 
skladov, vidimo, da je v letu 1963 znašal ta odstotek za vso industrijo 3,4 10/o, 
za metalno industrijo 3,7'%, za elektro industrijo 4,8 fl/o, za železarne 0,9 °/o, 
oziroma skupno z železnimi rudniki menim, okrog 1,1 °/o ali 1,2 %>. 

Enak odnos oziroma enaka razmerja dobimo, če primerjamo neto sklade 
zi dohodkom za te industrijske dejavnosti; skupaj za vso industrijo znaša 
13,1°/# metalna industrija 11,6'/o, elektro industrija 13,6 ®/o in železarne 7,5%. 

Naj navedem kot primer še naslednji podatek: v strojegradnji znaša vred- 
nost valjanega materiala v materialnih stroških približno ,15 lo/o. Ves ostali mate- 
rial pa odpade na panogo 117, v glavnem na jeklolitino, odkovke in odlitke, 
znano pa je, kakšne so sedanje cene prav teh proizvodov. Pravilno bi bilo, da 
bi se idisproporci v cenah, ki danes obstojajo, upoštevali pri določanju novih 
odnosov. Jeklolitina je zelo iskan ter hkrati zelo donosen, in kakor nekateri 
mislijo zelo akumulativen proizvod. Cena mu je od 400 do 500 dinarjev za kg, 
kar pa še zdaleč ni perspektivna cena, ako vemo, da se na zunanjem tržišču 
giblje cena med 250 in 300 din za kg. Iz tega je razvidno, da kovinsko-predelo- 
valna industrija ni ekonomsko ogrožena zaradi novih cen proizvodov črne me- 
talurgije. 

Naslednji primer: ćena obdelane železne konstrukcije se je do sedaj običaj- 
no gibala v odnosu na vrednost osnovnega materiala od 200 do 220 l0/o. Ponudbe 
pa že dosegajo za obdelavo materiala do 160 '%>, kar pomeni 40—60'%> povečanja 
na samo obdelavo. Cene proizvodov črne metalurgije pa se bodo predvidoma 
povečale za 36'°/». Ker participirajo proizvodi črne metalurgije v materialnih 
stroških kovinsko-predelovalne industrije le za 15 Vo, znaša povečanje stroškov 
zaradi povečanih cen v panogi .114 le 4—5%. Prav tako se povečujejo cene za 
montažna dela in to od 38 din do celo 110 din na kilogram. 

S temi nekaj podatki sem želel samo nakazati sedanje odnose v cenah, pri 
čemer ne velja vedno trditev, da je glavni razlog tej ali oni podražitvi samo 
v ceni osnovnega materiala. 
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Znano je tudi, da dobršen del naše predelovalne industrije koristi svoje 
kapacitete le 60 %>, običajno z dvoizmensko, v nekaterih primerih celo z eno- 
izmensko proizvodnjo, kar vsekakor močno vpliva na proizvodno ceno. Dobro 
se zavedamo, da ne bo položaj črne metalurgije v novih ekonomskih odnosih 
lahek, nasprotno, prepričani smo, da bo izredno težak. Zato želimo pri urejanju 
cen samo enakopraven odnos. 

Nadaljnji razvoj črne metalurgije bo pri tem predvsem odvisen od na- 
šega lastnega prizadevanja. Za sedanje stanje so značilne male in zastarele 
proizvodne enote, velika poraba dragih goriv ter kot posledica tega, visoki 
proizvodni stroški, tako da lastna cena pri nekaterih proizvodih celo presega 
prodajno ceno. Zato je nujno treba modernizirati in izboljšati tehnologijo pro- 
izvodnje surovega železa in jekla z uporabo tekočih in plinastih goriv. Proiz- 
vodnjo jekla v SM pečeh danes ves svet v veliki meri opušča in prehaja na bolj 
ekonomično proizvodnjo jekla v kisikovih konvertorjih. To velja za železarno 
Skopje in železarno Jesenice. 

Precejšnje rezerve so tudi v boljši izrabi koledarskega in delovnega časa. 
O tem precej govorimo, toda še vedno zanemarjamo to vprašanje. Imamo ne- 
šteto primerov, ko nam tuji strokovnjaki, kot na primer monterji v naših tovar- 
nah pripominjajo, češ pri vas je lahko, ker imate na razpolago ogromno delovne 
sile in časa. Seveda, se ne smemo čuditi, če je zaradi tega učinek našega dela 
relativno nižji. 

Posebno vprašanje je tehnološka disciplina. Pri tem smo doslej samo ugo- 
tavljali slabosti, toda osebno sem prepričan, da nas bo življenje in novi ukrepi 
ter razmere prisilile, da bomo to vprašanje, ki je pri našem delu bistvenega 
pomena, temeljito proučevali in da bomo našo dosedanjo prakso spremenili. 

Zmotno je vsekakor tudi stališče in mnenje, da bi kdorkoli kaj več pridobil 
po izvedbi gospodarske reforme. Pričakujemo pa z novimi ukrepi bolj stabilno 
in perspektivno politiko v našem celotnem gospodarstvu, ko bodo' lahko prišla 
do izraza predvsem lastna prizadevanja in ekonomska računica in ko bodo 
v večji meri, oziroma na minimum eliminirani osebni vplivi, kakor tudi vplivi 
družbe kot celote. Zato osebno soglašam in podpiram vsa pozitivna stremljenja 
in prizadevanja za uveljavitev novih ukrepov v našem gospodarstvu. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Rino Simoneti. 

Rino Simoneti: Tovarišice in tovariši poslanci. Mislim, da je pro- 
nicljiva in vsestransko tehtna analiza smernic in ciljev gospodarske reforme, ki 
jo je podal predsednik Izvršnega sveta, pokazala smer našim prizadevanjem in 
nam omogočila jasnejšo vizijo bodočih ekonomskih odnosov. Prepričan sem, da 
bo ta analiza bistveno prispevala k razjasnitvi pogledov in stališč ter omogočila 
tisto ustvarjalno vzdušje in optimizem, ki nam je v delovnih organizacijah 
potreben ob prehodu na nove gospodarske odnose. Moja razmišljanja so delno 
pod vplivom parcialnih informacij, napovedi in razprav v pripravah, ki niso 
dale celovite slike in so zato nujno tudi pomanjkljiva. 

Ob uvajanju nove ekonomske politike se splošno poudarja dosedanji pre- 
komerni razvoj predelovalne industrije na račun neekonomskih cen surovin, 
energetike, prevozov, uslug itd. Nekatere ocene zvene tako, kot da je krivec 
neskladij in težav predimenzionirana predelovalna industrija, ne pa vsesplošna 
zavestna programirana pa tudi nekontrolirana prekomerna potrošnja vseh vrst. 
Tu in tam je v kolektivih predelovalne industrije slišati glasove, da bo predel o- 
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valna industrija sedaj morala nositi vsa bremena prehodnega razdobja od 
ekstenzivnega k intenzivnemu gospodarjenju. To je lahko točno in velja le za 
izvršitev tistih sprememb, ki so globlje vsebine gospodarske reforme in nove 
ekonomske politike. Predelovna industrija resnično mora preiti na moderno 
velikoserijsko industrijsko proizvodnjo, ki bo postopno sposobna konkurirati 
na mednarodnem trgu. Tehnološka modernizacija nam je potrebna, ker smo 
prvič na eni strani izčrpani, na drugi strani pa rabimo nadomestilo za pomanj- 
kanje surovinskih prednosti. Vključitev v mednarodno menjavo pa nam je 
potrebna zaradi ozkosti domačega trga. 

Položaj v predelovalni industriji pa splošno ni tako kritičen, ker je med 
temi podjetji že mnogo kolektivov, ki so moćno dvignili produktivnost in se 
uspešno uveljavljajo na mednarodnem trgu. Neupravičen je strah, da bi vsa 
bremena morala prevzeti predelovalna industrija in da bi zato mogel slediti 
splošen zastoj, zniževanje proizvodnje in odpuščanje zaposlenih in mislim, da 
se to ne more in ne sme zgoditi iz naslednjih razlogov: 

1. ker je v predelovalno industrijo vključena industrija, ki sicer uvaža 
surovine, a je z izredno visokim odstotkom udeležena v skupnem neto produktu 
našega gospodarstva; 

2. ker je obračanje kapitala v predelovalni industriji hitrejše in bi večji 
izpad pomenil nenadomestljivo narodnogospodarsko škodo; in 

3. mislim, da je visoko število zaposlenih v predelovalni industriji, ki bi 
ob pogojih splošne stagnacije samo povečali pritisk na zaposlovanje v inozem- 
stvu, ker ni utemeljeno pričakovati, da se bodo odvečni delavci vrnili v kme- 
tijstvo in se v kratkem produktivno vključili v kmetijsko proizvodnjo. 

Zato bi morali biti pogoji gospodarjenja v predelovalni industriji taki, da 
bi normalno proizvajala vsaj tista podjetja, ki so sposobna, da se pod novimi 
tržnimi pogoji vključijo v izvoz. 

Obseg mednarodne menjave naj bo mejni činitelj razvoja tiste predelovalne 
industrije, ki za svoje potrebe uvaža surovine. Ker so proizvodne sposobnosti 
predelovalno-industrijskih podjetij zelo različne, pozdravljamo napovedano go- 
spodarsko reformo in pričakujemo, da se bomo doma in v tujini na osnovi 
ekonomskih činiteljev poslovanja uveljavili, oziroma se bodo uveljavili vsaj 
tisti kolektivi in podjetja, ki so dosegli relativno dobre rezultate v dvigu storil- 
nosti, produktivnosti in podobno. Administrativni odnosi, ki so bolj pritiskali 
produktivne, kot neproduktivne in delili surovine, devizna sredstva, so dušili 
diferenciacijo in splošni napredek. 

Ob tem se delovni ljude v predelovalni industriji zavedamo, da reforma 
sama ne bo prinesla ničesar, ker je naša skupna in edina možnost samo v dvigu 
produktivnosti in v vsenarodnem varčevanju pri vseh, a najprej pri nepro- 
duktivnih izdatkih. Upamo, da bo reforma poleg notranje diferenciacije, koope- 
racije med proizvajalci in integracije razčistila tudi dokaj kalno vodo družbene 
produktivnosti, posameznih dejavnosti in panog v narodnogospodarski računici. 
Po nekaj leth vztrajnega studio<znega spremljanja delovanja novega sistema 
bodo laže tudi dolgoročne gospodarske odločitve. Pokazati se morajo tudi 
strukturalne in naravne komparativne prednosti našega gospodarstva. Mislim, 
da so neupravičene in črnoglede tiste napovedi, da se bo zavrlo gospodarsko 
življenje, ker s tem izenačujemo ekstenzivno rast naših neizkoriščenih kapacitet 
pred reformo s splošno proizvodno intenziteto in normalno, umerjeno prosperi- 
teto, ki jo pričakujemo po reformi. 
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Precej pomemben činitelj delovanja novega ekonomskega sistema bo v bo- 
doče razmerje cen. Upam, da ne bomo šli iz ene skrajnosti v drugo. Usluge, 
prevozi, energetika in bazična industrija morajo najti polno gospodarsko ra- 
čunico v oskrbovanju domačega, velikega in malega potrošnika. S polno gospo- 
darsko računico mislim na tako strukturo cene, ki bo tem panogam omogočila 
razširjeno reprodukcijo. Vendar ibi razponi v cenah ne smeli doseči tiste stopnje, 
ko bi jugoslovansko gospodarstvo zmoglo vključitev v mednarodno menjavo le 
7. izvozom surovin oziroma prirodnega bogastva, na drugi strani pa bi ostala 
nepreskbljena domača predelovalna industrija in delovni ljudje. 

Tu je potrebna postopnost in odgovornost. Želim opozoriti, da smo morda 
v gospodarstvu preveliki optimisti, vendar pričakujemo, da bomo v praksi 
odstopili od načela izvoza za vsako ceno, ki ga še vedno čutimo v naših vsak- 
danjih gospodarskih prizadevanjih. 

Vključitev v mednarodno delitve dela razumem tako, da se bomo z delom 
naše proizvodnje, ki ima nesporne mednarodne komparativne prednosti, vklju- 
čili v mednarodno proizvodnjo in menjavo. To proizvodnjo moramo spričo ne- 
uravnovešenja zunanjetrgovinske bilance pa tudi zaradi delitve dela posebno 
razvijati. Vključitev v mednarodno delitev dela pomeni dalje, da se bomo za 
del proizvodnih kapacitet odločili, da jih le omejeno razvijamo, ker je dovolj, 
če krijejo domače potrebe in le z delom proizvodnje kooperirajo tudi s tujimi 
partnerji, ter s tem krijejo svoje uvozne potrebe, in končno, da bomo del kapa- 
citet lahko celo opustili in preusmerili, ker bomo z uvozom krili domače po- 
trebe. Za take prožnejše zunanjetrgovinske koncepte pa nam napovedane 
spremembe paritete dinarja, carin, premij, taks ne nudijo zadostne garancije. 
Omenjene spremembe imajo lahko različne ugodne notranje in mednarodne 
prednosti, ne bodo pa odločilno preorientirale naših proizvajalcev na izvoz. 
Ostane še nadalje v veljavi odtujevanje deviz s področja gospodarstva v sfero 
administracije in bank. Temeljna gonilna sila našega gospodarstva ostane dinar- 
ski dohodek, medtem ko del deviznih sredstev ni vključen v podjetniško ekono- 
miko. Na vprašanje, zakaj se to ne predvidi v krajšem ali daljšem razdobju, 
dobim odgovor, da to še ni mogoče. V gospodarstvu smo zelo pozitivno' ocenili 
prispevek gospodarske zbornice Slovenije, ki je predlagala, da se del deviz 
izloči za splošne družbene potrebe, s preostankom pa upravlja gospodarstvo. To 
je gotovo v skladu z našim samoupravnim sistemom in je želo vsestransko 
odobravanje delovnih kolektivov v republiki. 

Skromni poskusi devizne vezave uvoza z izvozom še vedno kažejo na 
premoč banke, ki ni partner gospodarstvu. V 125. panogi je bila Jugobanka 
dolžna kriti v letu 1965 del nabav iz uvoza za izravnanje materialnih deficitov, 
ki so nastali zraradi visoko prekoračenih izvoznih obveznosti v tej .panogi v letu 
1964. Čeprav se je pred Zveznim izvršnim svetom dosegel sporazum in so bila 
sredstva obljubljena, je Jugobanka dvakrat samovoljno zmanjšala kvote. 
Končno, ko je tretjič samovoljno zmanjšala kvoto, je razdelila sredstva po svoje 
med naše dobavitelje in ni upoštevala, da smo imeli v prejšnjih višjih kvotah 
rezerve za resne dobavitelje deficitnih materialov. Teh materialov sedaj ne bo 
in mednarodne pogodbe bodo ostale neizpolnjene. Usoda izvoza je v rokah 
posameznih bančnih uradnikov, kolektivi, ki nosijo odgovornost, pa stojijo ob 
strani. Kadar bo gospodarstvo upravljalo z delom deviz, bo pomen paritet in 
regionalnih usmerjenosti v izvozu bistveno manjši. Z lastno preudarnostjo in 
prodornostjo bodo delovni ljudje izkoriščali možnosti za mednarodno menjavo, 
za zaposlitev in za doseganje dohodka. 
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Z vključitvijo vseh oblik ekonomskega sodelovanja, uvoza zaradi izvoza, 
nakupa v inozemstvu, zaradi oplemenitve in prodaje drugam v inozemstvo, s 
komercialnimi krediti in drugim, bomo skušali zadržati in večati našo gospodar- 
sko aktivnost. To so tiste pobude in odgovornosti, ki jih lahko pokaže le zavesten 
proizvajalec, nikdar pa upravni aparat in oprostite, tudi ne naš bančni aparat. 
Zavzeli se bomo za gospodarsko reformo zaradi začrtanih ciljev. 

Prosimo in predlagamo, da se oba zbora, predvsem pa republiški Izvršni svet 
in vsa slovenska javnost zavzamejo za nadaljnjo demokratizacijo in deetatizacijo 
deviznega poslovanja, ker bi to bistveno spodbudilo naše samoupravno' podjet- 
niško gospodarjenje in nam olajšalo pot ekonomskega in družbenega napredka. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Veljko Križnik. 

Veljko Križnik: Gospodarska reforma, zlasti spremembe v odnosih 
cen, odpravljanje ekstenzivnega gospodarjenja in proizvodnje za vsako ceno 
terja temeljito analizo dosedanjega načina gospodarjenja in prilagoditev poslo- 
vanja novim gospodarskim pogojem tudi v kmetijskih podjetjih. Kmetijstvo kot 
primarna gospodarska panoga, bo v novih razmerah po ocenah v razpoložljivih 
analizah izboljšalo svoj položaj. Ta ugotovitev seveda ne velja za vsako posa- 
mezno kmetijsko podjetje. Mnenja sem, da je preuranjeno pričakovanje tistih 
kmetijskih podjetij, ki so doslej poslovala slabo in proizvajala z izgubo, da jim 
bo reforma, oziroma ugodnejši odnosi cen kmetijskih proizvodov odpravila to 
izgubo. 

Izračunavanje novega položaja kmetijskih podjetij na podlagi izvozni cen, 
apliciranih v celoti tudi na domače tržišče, menim, da ni povsem realno. Nisem 
prepričan, da bomo lahko naše domače cene za kmetijske proizvode v celoti 
izenačili, da tako rečem, dvignili na nivo tako imenovanih svetovnih cen, ozi- 
roma nivo domačih cen izenačili z nivojem na mednarodnem tržišču. Naš osebni 
dohodek, oziroma njegov nivo, precej zaostaja za tistim v razvitih državah. 
Izenačenje cen v takih pogojih bi pomenilo, da bi se obseg potrošnje živil 
zmanjšal, oziroma spremenila sedanja struktura prehrane v korist cenenih kalo- 
ričnih, toda biološko manjvrednih živil. Na ta način bi se potrošnja prilagodila 
višjemu nivoju cen živil ob predpostavki, če bi lahko vsak kmetijski proizvod 
izvažali in bi se zaradi tega domača cena izenačila s svetovno. To bi seveda 
pomenilo poslabšanje vsakdanje prehrane in preskrbe prebivalstva. Dvomim, 
da lahko dopustimo kaj takega. Pričakovati je, da se bodo izenačile s sve- 
tovnimi cenami kvečjemu cene tistih kmetijskih pridelkov, s katerimi lahko 
konkuriramo enakopravno na mednarodnem tržišču, pa še pri teh ne povsem, 
ker bi to lahko pomenite, da bi — kljub nadomestitvi z drugimi proizvodi — 
bilo domače tržišče z nekaterimi proizvodi preslabo založeno, kar tudi ne bi 
bilo ugodno za razvoj turizma. Zaradi tega menim, da je realneje pričakovati, 
da se bo odnos cen kmetijskih proizvodov sicer popravil, da pa bo nivo nekoliko 
nižji od svetovnih cen in sicer sorazmerno zaostajanj našega osebnega dohodka 
za nivojem osebnega dohodka v razvitih deželah, ki so pretežno kupci naših 
kmetijskih proizvodov. Popolno izenačenje cen lahko pričakujemo šele takrat, 
ko se bosta uspešnost proizvodnje in naša produktivnost dela in s tem tudi 
osebni dohodek izenačila s produktivnostjo v razvitih deželah. Vse to pa pomeni, 
da bodo škarje cen med kmetijskimi proizvodi ter proizvajalnimi sredstvi za 
kmetijstvo še obstojale in to ne le zaradi nižjih cen kmetijskih proizvodov, tem- 
več zlasti zaradi višjih cen proizvajalnih sredstev za kmetijstvo od svetovnih. 
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Taka nesorazmerja bo treba ublažiti, sicer bo kmetijstvo ostalo na nivoju aku- 
mulativnosti oziroma neakumulativnosti kot doslej kljub izenačevanju cen. Obi- 
čajno se ta nesorazmerja blažijo v našem sistemu z regresi, ki se dajejo kme- 
tijstvu. Menim, da je tako tretiranje napak. Kmetijstvo ne bi rabilo regresov, če 
bi prodajalo svoje proizvode in kupovalo potrebna proizvajalna sredstva po 
svetovnih cenah, torej, če bi se popolnoma vključilo v mednarodno tržišče. Ti 
regresi so potrebni predvsem zaradi visokih proizvajalnih stroškov industrije 
proizvajalnih sredstev za kmetijstvo. Potemtakem naj bo tudi industrija tista, 
ki te regrese dobiva, ne pa kmetijstvo. 

Gospodarska reforma terja, da vsi gospodarski činitelji, ki vplivajo s 
svojimi odločitvami na usmerjanje kmetijske proizvodnje, ponovno ocenijo 
in ovrednotijo dosedanje kriterije in ukrepe proizvodne politike, investicijske 
politike in blagovnega prometa na področu kmetijstva. Rentabilnost kot osnovno 
in najtehtnejše merilo uspeha podjetja bistveno menja naše dosedanje po- 
glede in tudi ukrepe. Ne "bomo več mogli ocenjevati podjetij samo po dosežkih 
fizične proizvodnje, po dosežkih v investicijski izgradnji, temveč bo merodajno, 
kolikšen je finančni efekt danih proizvodnih kapacitet, s kakšno ekonomičnostjo 
in za kakšno ceno so doseženi določeni proizvodni rezultati. Merodajen ne bo 
več maksimalni bruto produkt na enoto proizvodne kapacitete, temveč maksi- 
malni neto produkt, ob istočasno minimalnem vlaganju živega dela in obresto- 
van je vloženih sredstev, uporabljenih v proizvodnem procesu. 

Dosedanje metode zagotavljanja potrebne strukture kmetijske proizvodnje 
postajajo nevzdržne v sistemu socialističnega tržnega gospodarstva, ki ga raz- 
vijamo. Strukturo proizvodnje mora s stališča podjetja diktirati tržišče, upo- 
števajoč seveda določene tehnološke zakonitosti in omejitve, ki jih le-te nalagajo, 
ne pa družbene potrebe, ki ne najdejo svojega odraza v tržnih pogojih. Da 
bo taka, od tržišča diktirana struktura proizvodnje ustrezala dejanski potrebi 
družbe, vključujoč v to tudi možnosti prodaje na tujih tržiščih, pa mora družba 
intervenirati z ukrepi ekonomske politike na spremembo tržnih pogojev, ki 
bodo usmerjali proizvodnjo v želeno smer in zagotovili potrebno strukturo. 
Zaradi tega bo treba menjati dosedanje direktne metode vplivanja na kmetijska 
podjetja, kajti z administrativnimi ukrepi ali političnim vplivom na kolektive 
v našem sistemu ne moremo več reševati problemov oskrbljenosti posameznih 
lokalnih tržišč. Z investicijsko politiko, v kateri so odločitve sprejemali največkrat 
činitelji izven podjetij, ne bomo mogli in smeli reševati strukturnih problemov 
kmetijske proizvodnje, ne upoštevaje pogojev na tržišču. Tudi v nekaterih pod- 
jetjih in strokovnih krogih bo treba spremeniti poglede na strukturo proizvodnje, 
zlasti še, ker se je močno ohranil vpliv klasičnega strokovnega učenja 0 neki 
idealni, v bistvu pa konservativni tehnološki strukturi, ki pa se je preživela 
v kapitalističnem tržnem gospodarstvu, in se ohranila le še tam, kjer še obstaja 
tako imenovano kmečko gledanje na kmetijstvo, ki ga pa pogojujejo politični, 
ne pa gospodarski razlogi. Na strukturo proizvodnje moramo gledati in jo ure- 
jati s stališča ekonomskega računa, pri čemer so določeni tehnološki in prirodni 
pogoji le eden izmed činiteljev, ki vplivajo na ta račun, in odločajo pa avtonomno. 

Popraviti bo treba tudi dosedanja stališča o investiranju v kmetijstvu. Tudi 
tu morajo zavladati vse zakonitosti sistema funkcioniranja razširjene reproduk- 
cije, ki ga uvajamo. Bistveno se morajo spremeniti zlasti bančni kriteriji pri kre- 
ditiranju investicij. Izredno ilustrativno kaže dosedanjo politiko kreditiranja 
poročilo Splošne gospodarske banke SR Slovenije o obveznostih za 1965. leto 
po že sklenjenih kreditnih pogodbah, katere je treba kriti iz obveznega posojila. 
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Popis teh obveznosti kaže, da so bila sredstva republike, namenjena za kme- 
tijstvo, popolnoma usmerjena z investicijsko politiko federacije oziroma Jugo- 
slovanske kmetijske banke. 

Republiška sredstva, ki so končno le znašala okoli 1/4 vloženih sredstev 
v kmetijstvo Slovenije, so bila s sistemom avtomatske republiške udeležbe pri 
zveznih kreditih popolnoma podrejena zveznim kriterijem investiranja, čeprav 
je struktura slovenskega kmetijstva le precej drugačna od jugoslovanskega, ali 
celo tako imenovanega žitorodnega področja, kateremu je bila investicijska 
politika federacije pravzaprav prilagojena. 

Druga značilnost kreditne politike v kmetijstvu je bila izredno drobljenje 
sredstev po investitorjih. Kredit je lahko dobil vsak ne glede na obseg investi- 
cije. Kreditirali so se objekti najrazličnejših kapacitet, optimalnih in ne- 
optimalnih. 

Tretja značilnost te politike je bila, da je sredstva dobil praktično vsakdo, 
dostikrat neupcštevaje dovolj dejanske rentabilnosti investicije, kreditne spo- 
sebnosti investitorja in njegove realne sposobnosti, da zagotovi rentabilno pro- 
izvodnjo in sodobno tehnologijo v izgrajenem objektu. Za odobritev kreditov 
je bilo dostikrat prvenstveno merodajno, da je objekt reševal problem strukture, 
kakršno smo pač subjektivno ocenjevali za potrebno, manj pa rentabilnost 
objekta. Pri tem smo vsi skupaj pogosto zavestno zapostavljali ekonomske ute- 
meljitve. Tudi banke so se zadovoljevale s tako papirnato rentabilnostjo, čeprav 
smo vsi -— investitorji, projektanti in banke ■— vedeli, da v praksi ne bo tako in 
da marsikateri objekt često ne bo- vračal niti sredstev, ki bodo vanj vložena. 
Vsem nam je bilo važno le to, da dobimo čimveč driižbenih sredstev. S takim 
zavestno skrivljenim podatkom smo ustvarjali v gospodarstvu dvojno moralo, 
ki pa se često ni omejila le na investicijsko področje, temveč se je širila na druge 
odnose podjetja do družbe, pod katerimi smo pa največkrat razumeli federacijo 
in njene predpise. 

Ne trdim, da takim postopkom niso bili vzrok tudi neustrezni odnosi cen, 
toda potem je bilo treba delovati v tej smeri in odpravljati vzroke, ki so privedli 
do izkrivljanj, ne pa neupoštevati ekonomskih zakonitosti. 

To je bil tudi eden od vzrokov za napačno sklepanje v kmetijskih ko- 
lektivih, da bo že družba, ki terja taka investicijska vlaganja, tudi krila izgubo, 
ki bo' v teh objektih nastajala. Ne smemo se čuditi, če v kmetijskih organizacijah 
ponekod borba za rentabilnost ni bila vselej osnova poslovne in razvojne poli- 
tike podjetij. 

Kot kaže bo letos položaj glede razpoložljivih investicijskih sredstev dokaj 
težaven. Podatki kažejo, da ne bo dovolj sredstev niti za nadaljevanje in do- 
končanje že začetih objektov. Položaj v posameznih podjetjih bo še mnogo 
teži. Posledica tega bo določen premor v tempu razširjene reprodukcije družbe- 
nega kmetijstva. Osebno menim, da to niti ne bo tako napačno, če bomo ta 
premor izkoristili za konsolidacijo proizvodnje v obstoječih kapacitetah in pre- 
učili bodočo razvojno in investicijsko politiko, pri kateri naj bi imela prednost 
investicijska vlaganja, ki bodo povečala produktivnost dela, ne pa le eksenzivno 
širila proizvodne kapacitete. V naši praksi se bo prav tako treba privaditi 
dejstvu, da kmetijska dejavnost še ni razlog, da vsako kmetijsko podjetje lahko 
dobi kredit, temveč, da bodo kredite dobivala le tista podjetja, ki se s to dejav- 
nostjo rentabilno ukvarjajo. 

Ne more se postavljati dilema med ekonomsko selekcijo investitorjev in 
širjenjem proizvodnih kapacitet družbenega kmetijstva, kot družbeno-politične 
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naloge. Tudi ta je podvržena vsem ekonomskim zakonitostim in se ne more 
izvajati, vsaj ne v tržnem • gospodarstvu in brez posebne družbene intervencije, 
če jih ne upošteva. 

Znatno rezervo v kmetijstvu predstavlja tudi nezadostno izkoriščanje znan- 
stvenih dognanj v proizvodnji, drugače rečeno, zaostala ali nepopolna tehnolo- 
gija. V tem pogledu zveni mogoče malce paradoksalno ugotovitev, da imamo še 
kar razvito znanstveno-raziskovalno nadgradnjo, da pa njen učinek in vpliv ne 
ustreza njeni razvitosti. Vzrok temu je tudi to, da je bila ta nadgradnja 
premalo materialno povezana s svojo proizvodno bazo. Enostavneje rečeno, 
financiranje izključno iz družbenih sredstev je pogojevalo razvoj uporabnih raz- 
iskav, ne zadosti razvite pa so ostale razvojno-tehnološke raziskave, ki pome- 
nijo razvijanje tehnološkega proizvodnega procesa in izpopolnjevanje tega s te- 
kočimi izsledki znanosti. 

Res je, da večina kmetijskih podjetij doslej ni bila sposobna in še tudi 
jutri ne bo, financirati raziskovalno delo vseh stopenj po enakih merilih kot 
industrija, čeprav to upravni odbori skladov za financiranje znanstvenih raz- 
iskav pričakujejo' in celo zahtevajo. Vendar pa je treba začeti z ustrezno politiko 
financiranja razvojno-tehnoloških raziskav iz družbenih skladov in vse bolj 
pritegovati tudi sredstva podjetij. Le na ta način se bosta znanost in proizvod- 
nja tudi v kmetijstvu tesneje materialno povezali in bolj vplivali ena na drugo. 
S tem bi tudi uspešno odpravili težave pri zagotovitvi potrebnih sredstev znan- 
stveno-raziskovalnim institucijam v kmetijstvu, ki so v letošnjem letu postale 
zelo velike. 

Za premajhen vpliv znanstvenega dela na proizvodnjo ne moremo kriviti 
le znanstvenih delavcev. Tudi ponekod v proizvajalnih organizacijah še vlada 
dokaj primitivno gledanje, da bodo z empirijo in rutino sami rešili svoje pro- 
bleme in da pri tem ne potrebujejo znanstvene pomoči, ker bi cena za to 
pomoč le povečevala njihove stroške. V podjetjih, ki poslujejo z izgubo in 
katerim skladi skupnih rezerv dajejo sanacijske kredite, so bile znanstveno- 
raziskovalne institucije angažirane, da pregledajo sanacijske elaborate teh pod- 
jetij. Verjetno bi bila uspešnejša praksa skladov skupnih rezerv, če bi z 
ustreznim sistemom financiranja povezala tako institucijo s podjetjem z obvez- 
nostjo, da ta izdela sanacijski projekt, ga v podjetju tudi izpelje in da s tem 
tudi pogoji svoje sanacijske kredite. 

V zvezi s pripravami na reformo se pojavljajo v razpravah nekatere škod- 
ljive tendence reševanja težav, ki mejijo že na oportunizem. Odpuščanje 
delovne sile v proizvajalnih podjetjih ne more biti edina rešitev za težave. 
Menim, da je bolj potrebna skrb za racionalno zaposlitev in zmanjšanje 
nezadostno zaposlene delovne sile. Toda odpuščanje ni generalno zdravilo, če- 
prav bo marsikje tudi to potrebno, zlasti v administraciji, tako v podjetniški 
kot državni in drugi. Vprašanje namreč lahko postavimo tudi obratno. Kaj 
pa je delovna organizacija storila, da bodo vsi zaposleni svoje delovno spo- 
sobnost lahko v polni meri izrabili. Problem ima namreč tudi svojo drugo 
plat —■ nezadostno izrabljena proizvajalna sredstva, ob zadostni delovni sili 
glede na kapacitete. Odpuščanje je najlažje reagiranje na zaostritev pogojev 
proizvodnje in poslovanja, vendar je dopustno in upravičeno le tam, kjer so 
kapacitete fizično popolnoma že izkoriščene in se večja produktivnost lahko 
doseže le še z racionalnejšo organizacijo in manjšo porabo delovne sile. V teh 
drugih primerih pa je tr^ba iskati izhod zlasti v boljši zaposlitvi obstoječe 
delovne sile. 
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V družbenih službah se pojavlja druga tendenca reševanja težav. Zmanj- 
ševanje obsega storitev in pravic zavarovancev. To> zadnje se pojavlja zlasti 
v zdravstvu v zvezi z zmanjševanjem prispevka za zdravstveno zavarovanje. 
Te tendence pomenijo isto, kot težnje za dvigom cen, ki so se pojavljale v 
proizvajalnih podjetjih, kar pomeni v bistvu reševanje lastnih slabosti na tuj 
račun, namesto da bi jih reševali z boljšo organizacijo dela in z večjo pro- 
duktivnostjo tudi v družbenih službah. Enake posledice, kot na gospodarskem 
področju mora nujno imeti reforma tudi v negospodarski sferi. Usmeritev k 
racionalnejšemu poslovanju, usklajevanje potrošnje z našimi materialnimi mož- 
nostmi pa pomeni, da je treba reševati probleme znotraj kolektivov družbenih 
služb, ne pa zmanjševati količino in kakovost njihovih storitev. 

Na koncu želim poudariti, da brez rezerve podpiram reformo z željo, da 
bi jo izvedli dosledno brez kompromisov, toda z ustrezno postopnostjo, kjer je 
to potrebno, vendar pa se začasne olajšave v prehodnem razdobju ne bi mogle 
konservirati in vtihotapiti v sistem. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanec Bruno Giachin. 

Bruno Giachin: Compagne e compagni deputati, i nuovi strumenti 
economici che oggi si trovano in discussione in tutte le nostre istituzioni- eco- 
nomiche e organizzazioni politico-sociali ci impegnano anche noi nella presente 
assemblea, quali rappresentanti ufficiali del popolo, ad un compito preciso ed 
impegnativo: cioe, di dare il nostro' valido contributo affinche questi provvedi- 
menti divengano realta e che siano l'espressione piu ampia dei nostri lavoratori. 

Nel mio intervento vorrei sottolineare che questi nuovi strumenti economici 
avranno un effetto positivo solamente se tutti i cittadini del nostro paese li 
faranno propri e se non si permetteranno piu delle ingiustificabili indiscipline 
economiche, com'e stato nel passato. I nostri organi federali e republicani do- 
vranno essere molto piu severi, e stroncare sul nascere qualsiasi afouso econo- 
mico. Ho segnalato cio perche a noi tutti sono* noti gli errori del passato, errori 
i quali non solo danneggiavano la nostra economia, ma mettevano in pericolo 
il nostro sviluppo democratico. Prassi questa la quale, senza questo energico 
provvedimento preso dal nostro governo, ci portava all'inflazione economica. 

Noi tutti ci ricordiamo che, proprio in questa sede, avevamo preso dei 
provvedimenti in merito alla politica negativa degli investimenti, ma, con tutto 
cio, questi aumentavano portando una logica conseguenza di squilibrio nelle 
proporzioni sulla divisione del reddito nazionale. Fattori simili si sono mani- 
festati, piu o meno, in tutto il paese. Ho voluto ricordare questo soprattuto 
per sapere valutare quanto siano necessari gli interventi energici degli organi 
competenti, interventi che devono essere presi senza alcun compromesso. Oggi 
dappertutto si discutono i provvedimenti che sono in discussione ali'Assemblea 
Federale. Varie sono le interpretazioni dei cittadini. La stragrande maggioranza 
e, pero, conscientemente convinta della necessita di questa nuova svolta econo- 
mica del nostro paese. 

Si commenta, e lo čredo del tutto positivo, che si sono maturate le condi- 
zioni necessarie per eliminare lo stato di privilegio tra rami d'economia, e tra 
aziende stesse. II sistema di privilegio finora esistente dava a mol te aziende la 
possibilita di maggiori profitti rispetto alle altre, anche se in molti časi erano 
meno redditizio. £ fuori dubbio1, ed e diventato, direi, quasi convinzione gene- 
rale che continuando in questo senso si danneggiava piu che aiutava 1'ulteriore 
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sviluppo della nostra economia e, di conseguenza, la valorizzazione della nostra 
valuta. 

Anche l'ultima disposizione legislativa sulla difesa dei risparmiatori e stata 
accolta dalla cittadinanza molto favorevolmente avendo, con questo passo, la 
nostra societa dimostrato la serieta delle intenzioni per quanto ooncerne la 
prospettiva di sicurezza e valorizzazione del nostro dinaro che, in definitiva, 
raccoglie in se tutte le misure che verranno prese con la riforma economica. 

Un altro concetto che desidero sottolineare e il problema che in questi 
giorni viene molto discusso, anzi, direi, che viene discusso con senso di timore 
e panico: riguarda la presunta disoccupazione, quale conseguenza delle riforme 
che andranno in vigore. Non vi e dubbio che le nuovo misure economiche pro- 
vocheranno, in molte aziende, esuberanza di mano d'opera, ma ci domandiamo 
se sia il caso di prendere paura per questo fatto. Io direi di no, perche lo svi- 
luppo della societa moderna richiede enorme personale nelle attivita econo- 
miche terziali che da noi irisultano molto poco sviluppate. Vi e un grande vuoto, 
direi, tra la produzione e il largo bisogno di servizi ausiliari per i consumatori. 
Pertanto, la prospettiva per il collocamento dell'eccedente mano d'opera delle 
fabbriche e delle aziende e, senz'altro, nello sviluppo degli svariati servizi, che 
la comune dovra avere grande responsabilita ed influenza nell'aiutare ed orga- 
nizzarli. Pertanto, a mio avviso, salvo alcune difficolta iniziali in questo senso, 
in futuro non vi dovrebbe essere problema o spauracchio di disoccupazione. 

Altro problema che io ritengo del tutto importante e quello che, negli 
ultimi tempi, in tutti i fori della vita economica e sociale ha provocato una 
seria discussione: riguarda il nostro sistema amministrativo il quale richiede 
un numero molto elevato di occupati per sodisfare il lavoro che il sistema 
stesso richiede. Ad essere sinceri, finora eravamo tutti abituati a discutere di 
avere ancora molte riserve nelle azinde produttive, poco invece o, meglio dire, 
niente si parlava delle enormi riserve che abbiamo nel conglomerato del sistema 
amministrativo. Čredo che sia impellente necessita snellire il sistema ammini- 
strativo, per occupare quanto meno personale rendendo con cio meno gravoso 
il dispendio del nostro reddito nazionale. Nello stesso tempo si dovra diminuire 
gli investimenti di carattere generale essendo gli attuali di grande peso per 
le nostre reali possibilita economiche. Citerei, per esempio, le enormi spese per 
il complicato metodo della nostra oontabilita sociale, 1'enorme sperpero di tempo 
e mezzi nelle richieste di dati statistici i quali pili volte si sono dimostrati 
inutili ed anche inesatti; il sistema bancario creditizio per il quale gia vediamo 
in atto una riorganizzazione con i nuovi provvedimenti, per non citare 1'enorme 
quantitativo di carta e lavoro che viene sprecato per certe pratiche che sono 
del tutto burocratiche e non confacenti allo sviluppo sociale da noi raggiunto. 

Constatando che la stragrande maggioranza dei nostri cittadini attende 
positivamente le misure economiche che verranno intraprese, ci rallegriamo. 
Sarebbe del tutto negativo, pero, se noi per primi non si lavorasse sodo nel 
far comprendere a loro che non sono le attese che porteranno a risultati po- 
sitivi, ma 1'inizio di un profondo lavoro politico organizzativo ed economico il 
quale so'ltanto potra darci quei risultati che tutti desideriamo. 

Tovarišice in tovariši poslanci, novi gospodarski instrumenti, ki jih sedaj 
obravnavajo v vseh naših gospodarskih institucijah in družbeno-političnih orga- 
nizacijah, nalagajo tudi nam članom te skupščine kot uradnim predstavnikom 
ljudstva točno določeno in zahtevno nalogo: nalogo, da s svoje strani učinkovito 
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doprinesemo k temu, da bi ti ukrepi postali stvarnost in bi bili čim širši izraz 
hotenj naših delovnih ljudi. 

V svojem izvajanju želim podčrtati, da bodo ti novi gospodarski instrumenti 
imeli pozitiven učinek le tedaj, če jih bodo sprejeli kot svoje vsi občani naše 
države in če v bodoče ne bomo več dopuščali, da se disciplina v gospodarstvu 
neopravičljivo krši, kot se je to dogajalo doslej. Naši zvezni in republiški organi 
bodo morali biti veliko bolj strogi in bodo morali v kali zatreti vsako zlorabo 
v gospodarstvu. Na to opozarjam zato, ker so nam vsem znane zmote iz pre- 
teklosti, zmote, ki so ne le škodovale našemu gospodarstvu, temveč so tudi 
ogrožale razvoj naše demokracije. Takšna praksa bi nas, če bi ne bilo teh 
energičnih ukrepov naše vlade, peljala v gospodarsko inflacijo. 

Vsi se spominjamo, da smo prav v tej skupščini podvzeli ukrepe v zvezi z 
negativno investicijsko politiko. Investicije pa so kljub temu rastle, to pa je 
vodilo do neuravnovešenosti proporcev v delitvi narodnega dohodka. Takšni 
pojavi so bili več ali manj v vsej naši državi. Na to sem opozoril predvsem 
zato, da bi lahko ocenili vso nujnost energičnih intervencij pristojnih organov, 
intervencij, ki morajo biti podvzete brez kakršnegakoli kompromisa. 

Danes povsod razpravljajo o ukrepih, ki se obravnavajo v zvezni skupščini. 
Občani tolmačijo te ukrepe na razne načine. Ogromna večina pa je zavestno 
prepričana o potrebi te nove gospodarske prelomnice v naši državi. 

V diskusijah se izraža mnenje — in to smatram za povsem pozitivno — da 
so dozoreli pogoji za odpravo stanja, ki je privilegiralo posamezne gospodarske 
veje oziroma posamezna podjetja v odnosu do drugih vej oziroma podjetij. 
Sistem privilegiranosti, ki je obstojal doslej, je omogočal, da je mnogo podjetij, 
čeprav so pogosto bila manj 'donosna, dosegalo večji dobiček v odnosu do drugih 
podjetij. Nedvomno je — in to je, dejal bi, postalo skoraj splošno prepričanje 
— da bi, če bi nadaljevali v tej smeri, bolj škodovali kot pomagali nadaljnjemu 
razvoju našega gospodarstva in s tem okrepitvi naše valute. 

Tudi zadnji zakonodajni ukrep o zaščiti hranilnih vlog so naši občani spre- 
jeli zelo ugodno, ker je naša družba s tem ukrepom pokazala vso resnost 
namenov v zvezi s perspektivo zavarovanja in valorizacije našega dinarja, per- 
spektivo, ki so ji končno namenjeni vsi ukrepi, ki bodo storjeni v zvezi z 
gospodarsko reformo. 

Še eno vprašanje bi rad podčrtal, in sicer vprašanje, o katerem se te dni 
veliko razpravlja, rekel bi celo, da se o njem razpravlja s strahom in paniko. 
Gre za vprašanje nezaposlenosti, do katere naj bi prišlo zaradi reform, ki bodo 
uveljavljene. Ni dvoma, da bodo novi gospodarski ukrepi izzvali v številnih 
podjetjih presežek delovne sile, toda vprašujemo se, ali to dejstvo upravičeno 
vzbuja bojazen. Jaz bi dejal, da ne, saj razvoj moderne družbe izziva potrebo 
po zelo velikem številu delovne sile v terciarnih gospodarskih dejavnostih, ki 
so pri nas še zelo slabo razvite. Menim, da je velika praznina med proizvodnjo 
in široko potrebo pomožnih uslužnostnih dejavnosti za potrošnike. Perspektiva 
za zaposlitev presežka delovne sile tovarn in podjetij je zato vsekakor v raz- 
vijanju raznih servisov. Občine bodo morale prevzeti veliko odgovornost in 
imeti velik vpliv v podpiranju organiziranja teh dejavnosti. Po mojem mnenju 
zato — če odmislimo določene začetne težave v tej smeri — ni povoda, da bi 
se v bodoče pojavilo vprašanje zaposlovanja ali strah pred nezaposlenostjo. 

Nadaljnje vprašanje, za katerega menim, da je zelo važno, je vprašanje, ki 
je v zadnjem času izzvalo resno diskusijo v vseh forumih gospodarskega in 
družbenega življenja: gre za našo upravo, ki zahteva zelo veliko število delovne 
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sile, če naj opravi delo, ki ga od nje terja sam sistem. Bodimo iskreni in pri- 
znajmo, da smo doslej bili vsi navajeni govoriti le o velikih rezervah, ki jih 
imamo v proizvodnih podjetjih, malo ali pravzaprav nič pa nismo govorili o 
ogromnih rezervah, ki jih imamo v konglomeratu upravnega sistema. Menim, 
da je nujno potrebno poenostaviti upravni sistem na način, da bi zahteval čim 
manj delovne sile in da bi dosledno temu čim manj bremenil naš narodni 
dohodek. Obenem bo tr^ba omejiti investicije splošnega pomena, saj so sedanje 
investicije te vrste veliko breme za naše stvarne gospodarske možnosti. Kot 
primer naj opozorim na ogromne stroške, ki jih povzroča kompliciranost me- 
tode našega družbenega knjigovodstva; na ogromno zapravljanje časa in sred- 
stev za zbiranje statističnih podatkov, ki so se večkrat pokazali za nepotrebne 
in celo netočne; na bančni kreditni sistem, ki se z novimi ukrepi že reorganizira, 
da ne omenimo ogromno količino papirja in dela, ki se trati za določena opra- 
vila, ki so povsem birokratska in niso v skladu z. družbenim razvojem, ki smo 
ga že dosegli. Z veseljem ugotavljamo, da ogromna večina naših občanov s po- 
zitivno oceno čaka na gospodarske ukrepe, ki se pripravljajo. Bilo bi pa povsem 
negativno, če mi kot prvi ne bi storili vse, kar je treba, da jim dopovemo, da 
samo čakanje ne bo pripeljalo do pozitivnih rezultatov, temveč da je za to 
potrebno začeti z globokim političnim, organizacijskim in gospodarskim delom, 
kajti samo takšno delo nam bo lahko dalo tiste rezultate, ki si jih vsi želimo-. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi navesti naj- 
prej nekaj podatkov, ki dakazujejo nujnost čimprejšnje uveljavitve predvidene 
gospodarske reforme. 

V lanskem letu niti elektroindustrija niti kovinska industrija v Sloveniji 
nista ustvarjali takšnega ostanka dohodka za sklade, da bi lahko krile povečane 
potrebe po obratnih sredstvih, ki so nastale v zvezi s povečanjem celotnega 
dohodka nasproti 1963. letu, ki je znašalo 30 oziroma 28'%. Gospodarsko ne- 
vzdržno pa je iskati kritje za take potrebe iz nekih drugih virov. Amortizacija, 
ki je znašala v elektroindustriji 1 milijardo 85 milijonov dinarjev in v kovinski 
industriji 4 milijarde 778 milijonov dinarjev, nikakor ne more kriti dospelih 
obveznosti in drugih nujnih investicijskih potreb, dveh izredno pomembnih 
industrijskih panog v Sloveniji, ki zaposlujeta okoli 65 tisoč delavcev. 

Porast proizvodnje v vsej državi je znašala v lanskem letu nasproti letu 
1963 14 %, skupen dohodek 25 "/o, neto produkt 34'%, osebni dohodek pa 46 ®/o. 
Nadalje so se povečale nedovršene investicije za 55 °/o ali na 772 milijard di- 
narjev. Razumljivo je, da so za tako dalekosežne ukrepe potrebne daljše teh- 
nične, kakor tudi politične priprave in da se je težko izogniti izjavam o bodočih 
posledicah glede cen na tržišču. Toda kljub temu je težko mimo ugotovitve, da 
so povzročile govorice o podražitvah že do sedaj nenormalne poslovne odnose 
na trgu in precejšnje motnje v proizvodnji ter s tem veliko gospodarsko škodo. 
Ne moremo sicer ugovarjati pravilnosti stališča, da je bistveno zmanjšanje 
kreditov za obratna sredstva v gospodarstvu eden izmed osnovnih pogojev tako 
za sam prehod, kakor za bodoče razdobje v pogojih novega načina gospodar- 
jenja, pa je na drugi strani nerealno zahtevati v prekratki dobi pretirano zni- 
žanje teh kreditov. Posledica tega je sedanja blokada računov večine kovinskih 
in elektro industrijskih podjetij, kar povzroča ob prehodu na novi način gospo- 
darjenja ogromne težave. Te se povečujejo že glede na dejstvo, da je tehnična 
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veletrgovina skoraj povsem ohromljena, ker mora odplačati bankam velike 
zneske kratkoročnih obratnih sredstev v kratkem razdobju. 

Kovinski in elektro predelovalni industriji pa je zlasti sedaj urejena teh- 
nična trgovina nujno potrebna. Smatram, da je bilo nujno, zlasti v dosedanji 
fazi, urejevati finančno gospodarske probleme tako,, da bi lahko proizvodnja, ki 
proizvaja na eni strani proizvode, ki gredo v promet, na drugi strani pa je ta 
proizvodnja rentabilna, da bi ta čimbolj nemoteno potekala. 

Ko razpravljamo o novih pogojih gospodarjenja, premalo poudarjamo, da 
je osnovni pogoj za to, kar hočemo doseči, predvsem sodobnejša organizacija 
proizvodnje pa tudi tržišča; mogoče je treba dati tržišču celo prvenstvo. Če 
zahtevamo od naše proizvodnje, da daje tržišču kvalitetno blago, ki ne sme biti 
dražje kakor pa je na zunanjih tržiščih, potem je treba izvesti tudi temu pri- 
merno organizacijo, kakršno pač imajo napredne države. Načela, na katerih 
temelji taka organizacija, so povsem jasna, to so delitev dela, specializacija, 
velikoserijska proizvodnja, kolikor je ta v naših pogojih mogoča, združevanje 
raznih služb, integracija v raznih obsegih, kakor tudi končno združevanje pod- 
jetij. Razumljivo je, da bo bodoči gospodarski proces sčasoma sam likvidiral 
razdrobljene in majhne proizvodne gospodarske organizacije, nespecializiranost, 
preveliko število administrativnega osebja, nekvalitetne službe itd. Ta proces 
pa je lahko mnogo daljši in s tem bolj boleč kolikor se razvoj dogodkov pre- 
pusti samemu sebi, na drugi strani pa bo lahko tudi mnogo krajši, kolikor 
bodo odgovorni organi dajali prizadetim kolektivom ustrezne strokovne nasvete. 

Menim, da bi rabili v Sloveniji strokovne organe, ki bi se bavili s proble- 
matiko organizacije gospodarstva in na katere bi še lahko obračali delovni 
kolektivi. V zadnjem času smo napravili v Sloveniji na področju dejanske 
integracije v gospodarstvu bore malo. Nedvomno ni malo posledic v tem, da 
je administrativnega oziroma režijskega osebja v proizvodnji veliko preveč, kar 
nedvomno bistveno vpliva na politiko v podjetjih, saj vemo, da je to razmerje 
marsikje v odnosu 1:1. Nujnost take integracije oziroma združevanja služb pa 
je vsekakor zaradi zmanjševanja administrativnega kadra. S takim odporom 
proti razumnemu združevanju moramo računati tudi v bodoče. Vemo tudi to, 
da doslej tako imenovanih referentskih zidov skoraj ni bilo mogoče prebiti. 

V bodoče bi bilo treba nuditi več konkretne pomoči delavskim svetom. 
Menim, da je sodobna organizacija proizvodnje osnovni pogoj za hitrejšo' rast 
našega gospodarstva. Dobra organizacija pa je osnova za učvrstitev delovne 
discipline, ki je sedaj žal zelo< šibka. Upajmo, da bo novi način gospodarjenja 
in doslednejše nagrajevanje po učinku obenem tudi povečalo smisel za varče- 
vanje tako s finančnimi sredstvi kakor tudi s časom. Številne seje organov v 
podjetjih, na katerih se obravnavajo notranja vprašanja, bi se lahko opravilo 
tudi izven rednega delovnega časa, da se ne bi motil delovni proces. Poleg 
izboljšanja organizacije v gospodarstvu pa bi bilo treba izvesti takšno orga- 
nizacijo tudi v državni upravi kot na primer zmanjšanje števila občin itd. 
S tem bi se bremena gospodarstva občutno zmanjšala. V vsem drugem pa se 
v celoti pridružujem predlogom, ki govore o čimprejšnji izvedbi predvidene 
gospodarske reforme. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima. Milan Vižintin. 

Milan Vižintin: Tovarišice in tovariši poslanci! Dosedanje analize 
o učinkovanju predvidenih ukrepov za izpopolnitev gospodarskega sistema in 
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za stabilizacijo gospodarstva, zlasti pa devizne reforme nam kažejo, da so 
ustvarjeni ugodni pogoji za nadaljnji razvoj inozemskega turističnega prometa 
v naši državi. Novi tečaj dolarja kakor tudi spremembe nekaterih instrumentov 
v delitvi dohodka bodo vplivali na določeno izboljšanje ekonomskega položaja 
gostinskih in turističnih podjetij. V gostinstvu SR Slovenije naj bi se zaradi 
tega povečala sredstva za sklade za približno 35 "/o. Kljub temu pa to ne rešuje 
problematike razširjene reprodukcije in samostojnega gospodarjenja v tej pa- 
nogi gospodarstva. Bri spremembi instrumentov za delitev dohodka bo na go- 
stinstvo najugodneje vplivala odprava prispevka iz dohodka, ki je znašala pri- 
bližno 1 % od celotnega dohodka, oziroma 4 % od dohodka gostinskih podjetij, 
kar znaša, glede na izredno majhne sklade gostinskih podjetij, povečanje sred- 
stev za 25'°/o. Nadalje se bo v gostinstvu ugodno odrazila tudi odprava zveznega 
prometnega davka, vendar pa je treba poudariti, da se obenem predvideva zvi- 
šanje povprečne stopnje republiškega in občinskega prometnega davka na alko- 
holne pijače od 16,2 na okoli 20 "Vo, kar bi ob upoštevanju prenosa prometnega 
davka iz proizvodnje v potrošnjo pomenilo povečanje obveznosti na račun pro- 
metnega davka za 47 '%>. V gostinstvu znaša pribitek na nabavno ceno alko- 
holnih pijač povprečno 70°/o. Od tega pa gre 43 %> za plačilo prometnega davka. 
Pri zvišani stopnji pa bi prometni davek znašal 54 °/o ali blizu lk pribitka. Tako 
bi se še bolj potenciralo absurdno dejstvo, da se prometni davek računa od 
prodajne cene, ki v materialnih stroških vključuje tudi stroške za način in 
kvaliteto postrežbe. 

Dosedaj se obračunava davek na promet proizvodov po količini prodanih 
pijač na območju Slovenije samo v 17 občinah, in to v turistično pretežno manj 
razvitih občinah. Vse občine na obmorskem področju, kakor tudi na Gorenj- 
skem pa so obdržale obračun prometnega davka od vrednosti prodanih pijač, 
zato si je treba prizadevati, da bi tudi preostale občine uvedle obračun tega 
davka po količini. 

Obresti na poslovni sklad se bodo predvidoma tudi v bodoče obračunavale 
po sedanji stopnji in sicer 1°/o za sezonsko gostinstvo in 2 °/o za ostala gostinska 
podjetja. 

Gornje spremembe v instrumentih delitve dohodka so bile v osnovi vse- 
kakor namenjene izboljšanju ekonomskega položaja podjetij, vendar nam pri- 
merjava obveznosti za gostinstvo po prejšnjih in novih instrumentih pokaže, 
da se bodo obveznosti zvišale za okoli 21 %>, kar pomeni, da omenjena spre- 
membe instrumentov ne bodo izboljšale ekonomskega položaja gostinskih pod- 
jetij. To zvišanje se nanaša v glavnem na povečanje stopnje prometnega davka. 
2e omenjeno relativno visoko povečanje skladov pa ne predstavlja znatnejšega 
povečanja sposobnosti gostinstva za razširjeno reprodukcijo. Razpoložljiva sred- 
stva za naložbe v osnovna in obratna sredstva so bila v preteklem letu skoraj 
enaka sredstvom, s katerimi bo razpolagalo gostinstvo po "izvedbi gospodarske 
reforme zlasti zato, ker se v sredstva skladov vštevajo tudi tista sredstva, ki 
jih je gostinstvo doseglo v letu 1964 kot kredit iz naslova udeležbe na 'dose- 
ženem deviznem prilivu. Ker se v novem sistemu ukinjajo ti krediti, bo ostala 
sposobnost gostinstva za naložbe v razširjeno reprodukcijo kljub povečanju 
celotnega dohodka na ravni leta 1964, kar pomeni, da gostinstvo samo ne ibo 
sposobno uspešno opravljati razširjeno reprodukcijo brez udeležbe drugih sred- 
stev za investicije. Do sedaj pa gostinska in turistična podjetja niso bila spo- 
sobna najemati bančnih sredstev zaradi kratkih vračilnih rokov in visoke 
obrestne mere, zato je v interesu nadaljnjega razvoja turizma nujno potrebno, 
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da se investicijska sredstva zagotove iz drugih virov. Pri tem pa je treba 
opozoriti, da se predvideva za leto 1970 v Jugoslaviji devizni priliv iz turizma 
v višini 300 milijonov dolarjev, od tega v Sloveniji približno od 45 do 50 mi- 
lijonov dolarjev. 

S povečanjem nakupa blaga po inozemskih turistih se sicer da doseči po- 
večanje sedanjih 18 milijonov dolarjev deviznega priliva, vendar pa bomo lahko 
dosegli predvideno povečanje deviznega priliva iz turizma v letu 1970 le iz 
naložb v nove turistične kapacitete in v dopolnilne objekte ob čimpopolnejšem 
izkoriščanju že obstoječih zmogljivosti. 

Za dosego takega programa bi bilo treba do leta 1970 v Sloveniji povečati 
naložbe v turizem za približno 8 milijard dinarjev letno, pri čemer pa je treba 
naglasiti, da zaradi pomanjkanja sredstev in sanacij za investicijske prekora- 
čitve iz prejšnjih let, že letos nismo več vlagali v izgradnjo novih objektov 
in kaže, da glede na situacijo na področju financiranja investicij tudi v pri- 
hodnjem letu ne bomo. Sorazmerno ugodno povečanje sredstev za sklade pa 
velja samo za gostinstvo kot celoto. Pri hotelskih podjetjih, zlasti sezonskih, 
se bo s predvidenimi spremembami ekonomski položaj poslabšal. Po dosedanjih 
izračunih bo doseženi čisti dohodek teh podjetij komaj kril povečanje osebnih 
dohodkov, za sklade pa ne bo preostalo nobenih sredstev. Takšen rezultat v 
omenjenih podjetjih je predvsem posledica relativno visoke vrednosti poslovnih 
sredstev v odnosu do predvidenega celotnega dohodka in visokih obresti od 
kreditov. Upoštevati je namreč treba, da imajo ta podjetja novo zgrajene go- 
stinske objekte in da imajo zelo neugodno strukturo poslovnih sredstev. Pri 
hotelih s prehodnimi gosti predstavljajo krediti 70fl/o, pri sezonskih hotelih pa 
81 »/o vseh poslovnih sredstev, zato je tudi vpliv obresti od kreditov tako ob- 
čuten. Nekateri hoteli imajo najete kredite na zelo kratke, za turistične naložbe 
neprimerne roke vračanja. Tako ima na primer hotel »Triglav« Koper, eno 
tretjino sredstev na dobo 10 let. V podobnem položaju je tudi hotel »Adria« v 
Ankaranu, hotel »Riviera« v Portorožu, ki ima 25 °/o takih kreditov, hotel »Park« 
na Bledu pa 31 °/o. 

V še slabšem položaju je Zdraviliško gostinsko podjetje Rogaška Slatina, 
ki ima 90 °/o kreditov na dobo 10 let, prav tako ima tudi Zdravilišče Slatina 
Radenci skupaj 80 °/o kreditov na dobo 10 let in od tega 60'% kreditov celo na 
dobo 5 let. Vzrok za takšno stanje v gostinskih podjetjih je v tem, da so sicer 
podjetja dobila kredite, pod ekonomsko sprejemljivimi pogoji pa so zaradi po- 
dražitev gradbenih del in nerealnih investicijskih programov, ki so bili pogosto 
izdelani le zato, da so zadostili formalnim bančnim zahtevkom, morala za- 
radi povečanih investicijskih stroškov najeti dodatne premostitvene kredite po 
znatno manj ugodnih pogojih tako glede roka za vračilo kot glede višine 
obrestne meire, ki se pri teh kreditih giblje od 3 do 7 °/o. Vse to pa ima svoj 
izvor tudi v dejstvu, da se kolektivi gostinskih podjetij niso samostojno od- 
ločali za investicije, ker so politiko vlaganj v turizem vodile občine, glede na to, 
da gostinstvo na splošno ni razpolagalo s sredstvi za razširjeno reprodukcijo. 

Prav tako je položaj v teh podjetjih otežkočen tudi zato, ker se je v stroške 
za njihovo izgradnjo vključevalo tudi izgradnjo komunalnih objektov, ki služijo 
vsemu prebivalstvu, odplačila za te kredite pa so občine prevrgle na posamezna 
hotelska podjetja. Zato se predlaga, da se za omenjene turistične naložbe po- 
daljšajo roki za vračilo teh kreditov na 15 do 20 let. 

Zaostren ekonomski položaj bo prisilil gostinska podjetja, da bodo morala 
intenzivno iskati in izkoristiti vse notranje rezerve. Prav gotovo so v gostinstvu 
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največje rezerve v materialnih stroških, ki dosežejo v strukturi celotnega do- 
hodka ponekod 50 °/o, ponekod pa še cek> več. Zato bodo morala gostinska pod- 
jetja posvetiti največjo pozornost ravno odkrivanju notranjih rezerv. Podatki 
zaključnih računov za leto 1964 kažejo, da je znašal v gostinstvu promet pri 
hrani približno 19,5 milijarde dinarjev. Poraba živil je znašala pri tem iztržku 
približno 8,8 milijarde dinarjev. Iz analiz izhaja, da znaša kalkulacijski pribitek 
na materialne stroške živil od 100—120 ®/o. V iztržku realizirani pribitek pa se 
giblje od 65 do 85 °/». Razlika med realiziranim in vkalkuliranim pribitkom 
znaša torej povprečno od 30 do 35fl/o na uporabljeni material. V tej razliki se 
skrivajo glavne notranje rezerve v gostinstvu, kar je predvsem posledica slabe 
notranje organizacije in pomanjkljive kontrole finančnega in materialnega po- 
slovanja. 

Če bi zmanjšali omenjeno razliko med realiziranim in vkalkuliranim pri- 
bitkom samo za 10 %>, pri čemer bi razlika še vedno znašala od 20 do 25 %, 
bi se na ta način povečala sredstva gostinskih podjetij za okoli 900 milijonov 
dinarjev. 

Od celotnega doho'dka gostinstva odpade na bruto osebne dohodke 22 do 
30 l°/o. Pri tem povprečni osebni dohodki v gostinstvu zaostajajo za povprečnimi 
osebnimi dohodki v gospodarstvu za približno 10°/». Pri tem pa je treba upo- 
števati, da je povprečni kvalifikacijski sestav delavcev v gostinstvu višji od 
povprečja v gospodarstvu. Zato so rezerve v osebnih dohodkih v gostinstvu 
predvsem v izboljšanju organizacije poslovanja in v izpopolnitvi sistema nagra- 
jevanja. Prav tako predstavlja določeno rezervo tudi izboljšanje kvalifikacijske 
strukture delavcev, ker bi s kvalitetnejšo delovno silo dosegli boljšo storilnost 
in s tem tudi višjo ceno uslug. 

Na področju sistema notranje delitve osebnih dohodkov, kakor tudi glede 
vzgoje gostinskih kadrov in izboljšanja kvalifikacijske strukture kadrov niso, 
gostinska podjetja v zadnjih letih skoraj ničesar storila. Sistem nagrajevanja 
v gostinstvu je v zadnjih dveh letih stagnira! Dejstvo je, da predstavlja napit- 
nina za strežno osebje še vedno večji dohodek, kot gibljivi del osebnih dohodkov. 
Prav tako tudi vzgoji kadrov gostinska podjetja niso posvetila zadosti pozornosti 
in potrebnih sredstev. To trditev ilustrira tudi podatek, da so gostinske orga- 
nizacije v letu 1964 porabile samo 37% sredstev, namenjenih za. vzgojo kadrov. 
Ob tem pa se podjetja zlasti v sezoni pritožujejo, da jim manjka kvalitetnega 
in usposobljenega vodilnega kadra, šefov strežb, kuhinj in podobno. 

Posebno vprašanje v gostinstvu je sezonska delovna sila. Gostinstvo zapo- 
sluje okoli 60 °/o delavcev v sezonskih gostinskih podjetjih. Ker ta delovna sila 
nima dvojne kvalifikacije, se v zimskih mesecih ne more zaposliti drugje. Spričo 
splošnega pomanjkanja gostinskih delavcev, kar je posledica težjih delovnih po- 
gojev, manjših osebnih dohodkov, neizgrajenega sistema nagrajevanja po delu 
pa tudi zelo slabih možnosti pri reševanju stanovanjskega vprašanja, podjetja 
zaposlujejo tako delovno silo tudi v času izven sezone. Precejšnjo rezervo v 
delovni sili predstavlja tudi boljša tehnična opremljenost gostinskih podjetij 
pa tudi poslovno sodelovanje v organiziranih skupnih službah, kot so pralnice, 
servisi za vzdrževanje, nabavna služba in podobno, zlasti, ker se za posamezno 
podjetje včasih pojavi vprašanje rentabilnega poslovanja, za modernizacijo 
obratov pa so zlasti manjši stroji težko dosegljivi, ker jih v naši državi še ne 
izdelujemo1, zaradi nelikvidnosti retencijskih kvot pa jih podjetja ne morejo 
uvažati. Sredstva teh kvot, ki se formirajo v višini 7 fl/o od deviznega prometa, bi 
zadostovala za potrebe gostinskih podjetij, morala pa bi biti likvidna. 
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Nadaljnje rezerve so zlasti v prehodnih hotelih v ceni nočitev, ki so glede 
na plačilno sposobnost domačih turistov in potnikov, ki so v pretežni večini 
gosti teh hotelov, prenizke. Sezonska podjetja pa dosegajo slabe ekonomske 
učinke predvsem zato, ker je povprečna doba koriščenja objektov zelo kratka. 
Ta čas bi bil lahko znatno daljši, če bi bili zgrajeni razni dopolnilni turistični 
objekti, ki bi turistom omogočili daljše bivanje v turističnih krajih. V obeh 
primerih pa tudi politika cen ne stimulira turista, da bi se posluževal hotelskih 
uslug izven sezone, prav tako pa je premalo elastičnosti glede dogovarjanja 
o cenah za izvensezonsko in dnevno koriščenje hotelskih kapacitet. 

S 1. julijem letos je bil, kot predhodni ukrep, zvišan tečaj dolarja v turi- 
stičnem prometu na 1000 dinarjev za dolar ali za 33,3 Pri tem je v gostinskih 
in turističnih podjetjih še vedno ostala v veljavi premija za devizno realizacijo 
v višini 37 °/o na doseženi devizni preliv v penzionskih storitvah in 22'% premija 
na izvenpenzionski devizni promet na bazi tečaja 750 dinarjev za dolar. Tako 
znaša sedanja dinarska realizacija na pariteti dolarja v gostinskih oziroma turi- 
stičnih podjetjih približno 1300 dinarjev, kar že dosega predvideni nivo novega 
tečaja dolarja po izvedbi devizne reforme. Ta ukrep je za gostinska podjetja 
ugodnejši od pričakovane spremembe tečaja za dolar po valutni reformi glede na 
to, ker še niso bili izvedeni premiki v cenah na notranjem trgu, kar bo vsekakor 
vplivalo na zmanjšanje dohodka v gostinstvu zaradi porasta poslovnih stroškov 
in težjih tržnih pogojev. Pričakuje se zlasti zmanjšanje domačega turizma, s 
katerim se dosega do tri četrtine gostinskega prometa. Gostinska in turistična 
podjetja zato ne bi smela iskati rešitve v načrtnem dviganju cen. V dani situaciji 
naj bi gostinska podjetja predvsem s politiko cen penzionskih storitev delno 
zajela povečano kupno moč inozemskih turistov, primerjajoč pri tem svojo kon- 
kurenčno sposobnost s sosednjimi turističnimi državami. Podjetja pa morajo 
računati tudi z vplivom, ki ga bo imelo zvišanje cen na domači turizem, ki še 
vedno predstavlja pretežno večino gostinskega prometa. Iz pregleda, ki ga je 
zbral republiški sekretariat za gospodarstvo, je razvidno, da se je večina gostin- 
skih podjetij držala navodil o zvišanju penzionskih cen za 33%», in da se ostale 
cene v gostinstvu v tem času niso bistveno zvišale. Poudariti je treba, da je taka 
politika edino pravilna, ker bi vsako čezmerno zvišanje cen šlo na rizik pri- 
zadetega podjetja. 

Ob koncu menim, da je treba vsestransko podpreti izvedbo devizne reforme 
in z njo povezanih ukrepov. Predvidene spremembe naj bi se izvedle čimprej, 
kar bo pozitivno' vplivalo na potek letošnje turistične sezone in na pravočasno 
formiranje cen za naslednjo turistično sezono, ki morajo biti znane najkasneje 
do konca meseca avgusta. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Janez Ster. 

Janez Šter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
na to, da so že nekateri poslanci razpravljali o vprašanjih deviznega poslovanja, 
kakor tudi o položaju lesno-predelovalne industrije, bi se zato v svojem izva- 
janju omejil samo na nekatere probleme deviznega poslovanja, 

Predvideno je, da bodo ukrepi za izpopolnitev gospodarskega sistema in za 
stabilizacijo gospodarstva z ustreznim gospodarskim sistemom upoštevali takšne 
notranje odnose, ki bodo omogočili, da se naše gospodarstvo vključi v medna- 
rodno menjavo na osnovi takšnih cen, kot jih narekujejo odnosi v mednarodni 
delitvi dela. To je,, vse v redu in prav, kajti prav te paritete cen bodo pokazale, 
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katere panoge naj se hitreje razvijajo. Toda zdi se mi, da to ni dovolj za uspešno 
vključevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev dela. Naša podjetja 
pričakujejo tudi spremembe v deviznem poslovanju. Dokler bodo naši delovni 
kolektivi, ki izvažajo svoje izdelke, razpolagali le s 7 fl/o retencijsko kvoto od 
deviznega priliva, toliko časa prav gotovo ne bodo imeli optimalnih pogojev 
za izvoz. V praksi pa je položaj teh podjetij še precej slabši, saj lahko podjetja 
letos koristijo od sredstev retencijske kvote, ki so se natekla do konca preteklega 
leta, le 25 °/o. Poleg sredstev iz retencijske kvote dobijo podjetja še dodatna de- 
vizna sredstva po pogodbi z Jugobanko na osnovi 25., 27. in 47. člena zakona 
o deviznem poslovanju in plačilnem prometu s tujino. Tako je na primer lesna 
industrija Slovenije dobila od 21 milijard planiranega izvoza v letu 1965 iz 
naslova 7 ®/o retencijske kvote 1,5 milijarde deviznih dinarjev, po pogodbi pa še 
2 milijardi konvertibilnih deviz in pol milijarde nekonvertibilnih deviz. Skupno 
torej 4 milijarde deviznih dinarjev. Ta devizna sredstva, ki jih bo dobila lesna 
industrija Slovenije, predstavljajo 18 %> od izvožene vrednosti. Dejstvo, da naši 
proizvajalci v lesni industriji dobijo le 18 °/o izvožene vrednosti, še ni najhujše. 
Okoli tega ni toliko kritik, kolikor je stvar nezadovoljiva glede načina razpo- 
laganja s temi devizami. Ta sistem je tako kompliciran, da bi moralo imeti vsako 
podjetje za to določenega uslužbenca, ki bi stalno deloval izven podjetja, da bi 
devizno poslovanje potekalo v redu. Navedel bi samo nekaj takih najbolj kri- 
tičnih primerov in težav. Kot sem že omenil, je 75,!)/o sredstev retencijske kvote, 
ki so se natekla lani, blokirano. Podjetja torej ne morejo porabiti niti te sim- 
bolične devizne udeležbe, ki jim po zakonu pripada. Tako so se gospodarske 
organizacije, posebno letos, kmalu v začetku leta znašle v silno težkem položaju 
in je prišlo tudi do nekaterih zastojev v proizvodnji, ker niso mogla podjetja 
uvoziti včasih niti najnujnejših materialov za proizvodnjo. O tem je bilo dosti 
pisanja tudi v naših časopisih. V istem času pa se je uvažalo marsikaj, sicer ne 
preko gospodarskih organizacij, kar ni bilo nujno potrebno za proizvodnjo in za 
druge potrebe. 

Drugič, Jugobanka je v letu 1964 dala soglasje za uvoz raznega repromate- 
riala, tega pa ni plačala v preteklem letu, tako morajo podjetja plačevati iz 
letošnjih deviznih sredstev. Ti dolgovi pa znašajo za posamezno podjetje tudi 
do 40'°/o celotnih za letos odobrenih deviznih sredstev. 

Tretjič, konec lanskega leta je Jugobanka sklenila s podjetji začasne po- 
godbe o delitvi deviznih sredstev za prvo polletje leta 1965. Po tej pogodbi je na 
primer eno izmed lesno-industrijskih podjetij dobilo za prvo polletje 31 mili- 
jonov deviznih dinarjev. Ko pa je Jugobanka sklenila s tem podjetjem 30. aprila 
letos dokončno pogodbo o odobritvi deviz za vse leto 1965, je to podjetje za isti 
obseg izvoza dobilo za vse leto 1965 le 32 milijonov deviznih dinarjev, torej samo 
za milijon več, kot za prvo polletje. Pod takimi pogoji preskrbovanja z devizami 
si lahko predstavljamo, kakšna je lahko potem redna in kontinuirana proiz- 
vodnja in izvoz vsakega posameznega podjetja. 

Naštel sem le nekaj najznačilnejših problemov iz deviznega poslovanja. Toda 
že na osnovi tega lahko trdim, da se ob izvajanju novih gospodarskih ukrepov 
mora nujno bistveno spremeniti tudi devizno poslovanje. Edino pravilno je in 
v skladu s pravicami, ki jih imajo naši delovni kolektivi na drugih področjih, 
da bi devizam priznali značaj blaga, to je, da bi z njimi svobodno razpolagali 
tisti, ki jih je ustvaril. Res je, da tega za enkrat še ne moremo uresničiti, toda 
težiti bi morali k temu in bi tudi v to smer morali razvijati naše devizno poslo- 
vanje. Zato postavljam Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije vprašanje: 
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kaj se bo v zvezi z novimi gospodarskimi ukrepi spremenilo na področju deviz- 
nega poslovanja, ki je danes še vedno birokratsko in v nasprotju s pravicami 
delovnih kolektivov, ki jim jih daje naša ustava. 

Predsedujoči TineRemškar: Besedo ima Vladimir Klavs. 

Vladimir Klavs: Tovarišice in tovariši poslanci! Če smo ob dose- 
danjem ustvarjanju socialistične Jugoslavije izvajali socialno in politično revo- 
lucijo, menim, da glede na ogromen pomen kompleksne gospodarske reforme 
stojimo pred novo, in sicer gospodarsko revolucijo, katero moramo čim dosled- 
neje in uspešno izvesti, ker se sicer tudi rezultati politične in socialne revolucije, 
katero smo že izvedli, utegnejo v perspektivi pokazati kot pomanjkljivi. Zgodi se 
lahko, da bomo našo družbo do neke najvišje stopnje organizirali, da pa na drugi 
strani ne bomo ustrezno izgradili našega gospodarstva in so tudi rezultati poli- 
tične in socialne revolucije lahko zaradi tega pomanjkljivi. Glede na to, vsakdo, 
ki ima resno željo in namen delati in s svojim resnim delom ustvarjati svoj 
življenjski standard, pozdravlja sedanje napovedane in bodoče ukrepe za iz- 
gradnjo stabilnega in sigurnega gospodarstva. 

Vemo, da je osnova vsakega dobrega gospodarstva dolgoročno plansko go- 
spodarstvo, kjer je možno temeljito obravnavati programsko usmerjenost, kot 
tudi ustrezno izgrajevati intenzivno in visoko produktivno proizvodnjo. To vse 
pa je bilo doslej nekako v nasprotju z našim dosedanjim sistemom, ko so se 
naši instrumenti tudi večkrat letno menjavali. Poznamo primere retroaktivnega 
uvajanja instrumentov in podobno, kar vse ni usmerjalo in stimuliralo kolek- 
tivov k zviševanju produktivnosti, pač pa jih je usmerjalo na vsemogočno iskanje 
drugih lažjih načinov za povečevanje dohodka, bodisi z zviševanjem cen ali pa 
z iskanjem intervencij za dosego ugodnejših oziroma privilegiranih instru- 
mentov. 

Glede na to, da le delno poznam vse predvidene ukrepe in ker so že pred- 
govorniki dovolj podrobno obravnavali posamezne primere, bi se prav na kratko 
omejil na dve stvari. 

Eden od temeljev novega gospodarskega sistema je brez dvoma vključevanje 
v mednarodno delitev dela. Če je bilo do sedaj potrebno, da se je naša dežela 
po vojni in naše gospodarstvo razvijalo bolj avtarkično, ker je bilo pač najprej 
treba zmanjšati izvoz in preskrbeti naše potrošnike z raznoterim blagom, je 
prav gotovo res, da je jugoslovanski teritorij premajhen za neko zaključeno 
gospodarsko celoto in da je zato nujno vključevanje v evropsko in svetovno 
gospodarstvo, ker bo le to omogočilo neko sodobno tehnologijo in v perspektivi 
tudi standard razvitih dežel. 

Nedvomno, da je poslovanje v okviru Jugoslavije vezano na dinar, s katerim 
sleherni kolektiv razpolaga na svojem žiro računu, je pa v našem deviznem 
plačilnem prometu povsem druga situacija. Znano nam je, da se lahko v ino- 
zemsko gospodarstvo vključujemo z ustreznimi plačilnimi sredstvi in da oprav- 
ljamo svobodni plačilni promet na domačem trgu z dinarji, medtem ko z deviz- 
nimi plačilnimi sredstvi razpolagajo ustrezne banke in ljudje, ki pač delujejo 
v teh bankah. Pod takimi pogji je nemogoče, da našim delovnim kolektivom 
nalagamo dolžnost, da se vključujejo v mednarodno delitev dela, da pa na drugi 
strani ne razpolagajo z ustreznimi plačilnimi sredstvi. To so že moji predgovor- 
niki detajlno obdelali, zaradi tega ne bi mogel k temu še nekaj bistvenega dodati, 
menim pa, če je delovni kolektiv zadolžen za to vključevanje, potem naj tudi 
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ta s tem denarjem razpolaga, seveda v okviru predpisov. Nemogoče pa je to, 
da se je lahko kolektiv, ki šteje tudi več tisoč delavcev znašel v situaciji, ko glede 
na svoje potrebe dobi lakonični odgovor od banke, da deviz ni, ali da predvideni 
posel za naše gospodarstvo ni potreben, ali pa je ostala celo nekje vloga v pre- 
dalu in ni prišla pravočasno v reševanje. Vprašujemo se, ali sta dva ali trije 
uradniki v Jugobanki večji Jugoslovani, kot več tisoč glavi delovni kolektiv. 
Ce se hočemo enkrat resnično vključiti v mednarodno delitev dela, moramo 
imeti za cilj, da bo naš dinar prej ali slej postal konvertibilen, kar nam le 
popolna konvertibilnost naše valute omogoča kompleksnejše vključevanje v 
mednarodno delitev dela. To pa je še dokaj dolga pot in menim, da bomo morali 
z največjo resnostjo in vztrajnostjo delati v tej smeri, da bomo končno enkrat 
ta cilj tudi dosegli. Ze moji predgovorniki so dovolj poudarili, da bo treba, če 
hočemo to stvar dobro izpeljati, res preanalizirati in ustvariti našim delovnim 
kolektivom vsaj približno take ekonomske in gospodarske pogoje, kot jih imajo 
delovne organizacije v inozemstvu, na tistih tržiščih, na katerih se hočemo pla- 
sirati in na katerih se srečujemo z mednarodno konkurenco. 

Drugo vprašanje, katerega bi se hotel na kratko dotakniti, je vprašanje 
instrumentov in intervencij, ki jih bo družba v tem prehodnem obdobju, ko 
uveljavljamo naš novi gospodarski sistem, uveljavljala. Vsem je jasno, da bodo 
potrebne določene izjeme in intervencije, ker bi bil sicer prehod prekrut in bi 
lahko nastale gospodarske škode, vendar smatram, če bo teh izjem in intervencij 
preveč, lahko po pravilu dialektike pričakujemo, da bo kvantiteta novih ukre- 
pov povzročila spremembo kvantitete in da mi reorganizacije in reforme našega 
gospodarstva ne bomo izvedli v taki obliki, kot smo si jo zaželeli. Pri teh ukrepih 
v prehodnem obdobju moramo zasledovati cilj stabilnega gospodarskega sistema 
in ustvarjanje enakopravnih pogojev gospodarjenja za slehernega državljana 
kot člana kolektiva. Le v tem primeru bo lahko vsakdo iskal in našel svoj 
zaslužek in standard v svojem solidnem in ustvarjalnem delu, ne pa v iskanju 
kakršnih koli dvomljivih in neopravičenih dohodkih na račun vse družbe. Me- 
nim, da vsi delovni ljudje pozdravljajo predvideno gospodarsko reformo in bodo 
dali tudi tistim, ki na tej reformi delajo, ob vsakem času polno in največjo 
podporo. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prijavljenih govornikov ni več. Želi 
še kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo 
in skupno sejo Republiškega in Gospodarskega zbora. Zbora bosta nadaljevala 
ločeni seji čez 10 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.35 in se je nadaljevala ob 13.45.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o višini delavčevega do- 
hodka, ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno brezposel- 
nostjo. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika k tej točki določil tovarišico Erno Podbregar. Ali želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta dati ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta prav tako obravnavala odbor za delo in socialno zava- 
rovanje Republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija Skupščine, ki sta 
zboru predložili pismeni obrazložitvi. Ali želita poročevalca odbora oziroma ko- 
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misije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Prosim poročevalca odbora za delo, da 
se izjavi o amandmaju. (Se strinja.) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? Besedo ima tovariš Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonak: K 2. členu predloženega zakonskega predloga imam 
dopolnilni predlog in se hkrati opravičujem, ker ga podajam šele sedaj, to pa 
zaradi tega, ker ga v smislu začasnega poslovnika ne morem staviti kot amand- 
ma, ker smo z vabilom prejeli material, v katerem je bilo rečeno, da bo -predlog 
zakona obravnavan na eni izmed prihodnjih sej, ne pa na današnji. 

Menim, da manjka v 2. členu zakonskega predloga, ki določa, kdo se šteje 
za ožjega člana družine, ki ga je po zakonu o razmerju med starši in otroki 
nekdo dolžan vzdrževati, določilo, kdo mora vzdrževati starše, če nimajo svojih 
lastnih dohodkov, oziroma če niso sposobni za delo. Zaradi tega predlagam, 
da se 2. člen dopolni tako, da se štejeta za ožjega člana družine tudi oče ali mati, 
ki jih je zavarovanec oziroma delavec dolžan vzdrževati. Kolikor ta predlog 
ne more biti sprejet na tej seji, predlagam, da se sprejetje predloga tega zakona 
odloži na naslednje zasedanje zbora. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju. Mislim, 
da ta spreminjevalni predlog lahko vzamemo za amandma. 

Erna Po d breg ar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog, ki ga je 
s svojim amandmajem stavil tovariš Jonak, je bil stavljen tudi že v razpravi 
v odborih, ki so o predlogu zakona razpravljali. Vendar ta predlog ni bil sprejet 
zaradi tega, ker smo smatrali, da bi s tem prizadeli začasno brezposelnega 
delavca, ker bi ob taki formulaciji zakona povečali število članov ožje družine 
in bi na ta način delavec prišel v slabši položaj. Menili smo, da gre pri tem 
izključno res lahko samo za tiste člane ožje družine, ki imajo lahko tudi svoje 
vire dohodkov. V primeru, če bi število članov ožje družine razširili s tem, da bi 
tudi na očeta in mater, ki živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu, 
vključevali v ožjo družino, in če bi tudi ti slučajno imeli kake dohodke, bi to 
lahko vplivalo na pravico do denarnega nadomestila začasno zaposlenega de- 
lavca, ki bi zaradi tega to pravico izgubil. Skratka, namen je zavarovati pravico 
delavca in ne razširjati števila ožjih članov družine, ker menimo, da je cenzus 
25 500 dinarjev na člana družine dokaj oster, oziroma takšen, da ne bi smel 
prizadeti začasno brezposelnega delavca. V primeru pa, da bi sprejeli predlagani 
amandma, bi to lahko šlo v škodo prizadetega začasno nezaposlenega delavca, 
zato menim, da bi takega amandmaja ne kazalo sprejeti. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predsednika odbora za delo in 
socialno zavarovanje, da se izjavi o amandmaju. 

Janez Japelj: Strinjam se z mnenjem predstavnika Izvršnega sveta. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika zakonoda jno- 
pravne komisije, da se izjavi o amandmaju. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci. Kolikor bi bil predloženi 
amandma, tako sem ga razumel, uperjen v to, da je določba 2. člena pomanj- 
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kljiva in da ni v skladu s 60. členom zakona, menim, da amandma ni utemeljen, 
predvsem zaradi tega, ker so že s temeljnim zveznim zakonom določeni člani 
ožje družine. To je prvo vprašanje. 

Drugo vprašanje, kaj se smatra za ožjo družino, ta zakon popolnoma samo- 
stojno tolmači in jo opredeljuje glede na funkcijo, ki jo ta zakon ima. Menim, 
da amandma ni v skladu z zveznim zakonom, oziroma s pravnim sistemom, 
zato v tej zvezi ne drži, da so otroci dolžni vzdrževati svoje starše, kolikor ti 
nimajo svojih sredstev. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi razpravljati o amand- 
maju? (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče, dajem amandma na glasovanje. 
Prosim, kdor je za to, da se predloženi amandma sprejme s tem, da se v 2. členu 
za besedo »pastor« vstavi beseda »starši«, naj dvigne roko>. (2 poslanca dvigneta 
roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor amandma zavrnil. 
Na glasovanje dajem predlog zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) 
Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o višini delav- 
čevega dohodka, ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno 
brezposelnostjo. 

Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, zaključujem 26. sejo Repu- 
bliškega zbora. Poslance obveščam, da bo konec meseca še ena seja Republiškega 
zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.55.) 



REPUBLIŠKI ZBOR 

27. seja 

(28. julija 1965) 

Predsedoval: Tine Remškar, predsednik 
Republiškega zbora 

Začetek seje ob 10.30. 

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

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: inž. Matevž Barle, Ivo Janžekovič, 
inž. Srečko Klenovšek, Francka Strmole, Slavka Šemrov, Plinio Tomasin, Jože 
Tramšek, Mirko Zlatnar in Janez Znidar. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 26. seje Republiškega zbora; 
2. obravnavam sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi posebnega 2 °/o pro- 

metnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škode, povzročene po 
poplavah; 

4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja de- 
lavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka 
za otroški dodatek od 1. avgusta do 31. decembra 1965; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasni določitvi osnove za 
priznavanje republiškega dodatka za borce; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o repu- 
bliških sodnih taksah; 

9. volitve in razrešitve; 
10. poslanska vprašanja. 
Predlog dnevnega reda ste prejeli s sklicem seje, razširjen je za dve točki, 

za kateri ste že prejeli gradivo. Poslance in poslanke bi hkrati prosil za opra- 
6* 
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vičilo, da smo gradivo poslali tako pozno. Razlog za to je v tem, da je Zvezna 
skupščina zasedala šele prejšnji teden in smo morali čakati na odloke, ki jih je 
sprejela, da so odbori našega zbora in Izvršni svet lahko dokončno pripravili 
gradivo za sejo zbora. 

Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom oziroma ali ima kdo kakšen 
spreminjevalni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce nima nihče, 
ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 26. seje Repu- 
bliškega zbora ste prejeli. Ali ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Ker nima nihče nobenih pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 26. seje 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Miloša Oprešnika, republiškega sekretarja za fi- 
nance. Izvršni svet je sporočil, da bo k 2. in 3. točki dnevnega reda dal ekspoze 
Mirko Jamar, član Izvršnega sveta. 

Mirko Jamar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predpisi, o katerih danes 
razpravljamo', so posledica ukrepov za izpopolnitev gospodarskega sistema, ki jih 
je pred dnevi sprejela Zvezna skupščina, pa tudi pogoj za to, da bodo ti ukrepi 
v praksi dosegli svoj namen. Vključujejo se torej v celoten kompleks gospo- 
darske reforme, ki naj uresniči načela in cilje, zaradi katerih smo pristopili k 
daljnosežnim izpopolnitvam našega gospodarskega sistema in je zato prav, da 
jim posvetimo vso potrebno pozornost, tako pri njihovem sprejemanju, kakor 
tudi pri njihovem uveljavljanju v praksi. 

S tem, da odpravljamo preostale administrativne elemente, ki so še bili 
prisotni v našem sistemu gospodarjenja, so se odprle široke možnosti uveljav- 
ljanja procesa intenzivnejšega gospodarjenja, ki naj spodbudi trajno izkoriščanje 
vseh potencialnih sil in obstoječih rezerv zato, da bi naše gospodarstvo, na te- 
melju širšega vključevanja v mednarodno tržišče in visoke stopnje produktiv- 
nosti dela, ustvarilo pogoje za svoj nadaljnji napredek ter za razvoj osebnega 
in družbenega standarda. 

Pogoji gospodarjenja, v katerih se bodo znašle posamezne gospodarske de- 
javnosti in v okviru teh posamezni delovni kolektivi po uveljavitvi ukrepov, 
na katerih temelji gospodarska reforma, bodo zahtevali radikalne izboljšave 
v načinu gospodarjenja v vseh gospodarskih enotah, ne glede na trenutni eko- 
nomski položaj posameznega delovnega kolektiva. Večja sredstva, s katerimi 
bodo' na podlagi spremenjenih odnoisov v cenah razpolagale nekatere dejavnosti, 
kot so energetika, proizvodnja reprodukcijskega materiala, kmetijstvo itd., nam- 
reč ne pomenijo lagodnejšega poslovanja, temveč večjo skrb in odgovornost de- 
lovnih organizacij za financiranje svojega nadaljnjega razvoja oziroma zmanj- 
šanje sredstev, ki so se doslej zagotavljala za te namene iz centraliziranih skla- 
dov. Po drugi strani pa zmanjšana sredstva, do katerih bi prišlo npr. v predelo- 
valni industriji, zopet kot posledica spremenjenih odnosov v cenah, ne pomenijo 
poslabšanja ekonomskega položaja teh dejavnosti nasploh, temveč samo uskla- 
ditev njihovega položaja s položajem tistih dejavnosti, ki se doslej niso mogle 
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samostojno razvijati. Kljub vrsti problemov, ki jih bo nedvomno še treba 
reševati, zlasti na, področju politike cen, bi bilo 'zato povsem nepravilno 
ocenjevati učinek gospodarske reforme z vidika boljšega in slabšega polo- 
žaja, v katerem se bo znašla posamezna gospodarska dejavnost ali delovna 
organizacija z uveljavitvijo sedanjih ukrepov, temveč izključno' s stališča 
perspektiv, ki se odpirajo za njen nadaljnji razvoj. Razlike, ki so in še bodo 
med posameznimi gospodarskimi dejavnostmi in podjetji, bodo po uvelja- 
vitvi gospodarske reforme predvsem posledica njihove lastne prizadevnosti, 
uspešnosti njihove proizvodne in investicijske politike, ravni delovne sto- 
rilnosti, uspeha pri realizaciji proizvodov, storitev in podobno, ne pa različnih 
administrativnih intervencij, politike cen itd. Zato je treba poudariti, da gospo- 
darske reforme ne moremo izvršiti brez znatnih naporov na vseh področjih 
gospodarjenja, tako pri tistih kolektivih, katerih položaj se bo ob gospodarski 
reformi trenutno poslabšal, kakor tudi pri tistih, kjer z reformo prihaja do 
zboljšanja gospodarskega položaja. 

Intenzivno proučevanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje proizvodnih 
stroškov, za popolnejše izkoriščanje proizvajalnih zmogljivosti, za zboljšanje 
organizacije dela, za uspešnejše prilagajanje proizvodnje potrebam in zahtevam 
trga ter ukrepi za povečanje delovne storilnosti nasploh so samo nekateri med 
napori, ki naj prispevajo k uspešni realizaciji načel gospodarske reforme. 2e 
rezultati dosedanjih razprav kažejo>, da se delovni kolektivi teh nalog v polni 
meri zavedajo ter že prihajajo do predlogov, kako čimbolj uspešno preiti na 
intenzivnejši način gospodarjenja. 

Podoben namen imajo tudi nekateri ukrepi Zvezne skupščine, ki naj bi 
odločneje zmanjšali družbene obveznosti delovnih organizacij, in jim omogočili, 
ne samo lažji prehod na nove pogoje gospodarjenja, temveč predvsem trajno 
osnovo za samostojnejše formiranje njihove lastne politike cen oziroma čim 
realnejše in skladnejše povezovanje proizvodnje in potrošnje z obstoječimi od- 
nosi na trgu. Med te ukrepe spadajo predvsem odprava prispevka iz dohodka, 
ki je v letu 1964 znašal v naši republiki 41,4 milijarde dinarjev; prenos promet- 
nega davka iz proizvodnje v potrošnjo, ki je v letu 1964 znašal okoli 84 milijard 
dinarjev ter spremembe stopenj na poslovni sklad gospodarskih organizacij, 
s čimer se znižajo obveznosti npr. v predelovalni industriji SR Slovenije za 
okoli 3 milijarde dinarjev. 

Toda ob zahtevnih nalogah, ki se postavljajo pred gospodarstvo, so se že 
v preteklosti, še bolj pa ob razpravah o gospodarski reformi vse ostreje in 
predvsem s strani neposrednih proizvajalcev postavlja vprašanja o varčevanju 
in večanju delovne storilnosti tudi na tistih področjih, ki ne sodelujejo nepo^ 
sredno v proizvodnji, trosijo pa velik del nacionalnega dohodka. Ob radikalnih 
spremembah v sistemu gospodarjenja je zato povsem nemogoče pustiti ob 
strani področje negospodarskih dejavnosti oziroma splošne potrošnje, ki naj 
bi z napori za bolj smotrno potrošnjo sredstev in večanjem delovne storilnosti 
omejilo svojo potrošnjo na obseg, ki ustreza našim materialnim možnostim 
ter s tem prispevalo k razbremenitvi gospodarstva z družbenimi dajatvami 
in njegovemu lažjemu nastopanju na domačem in zunanjem trgu. Takšno 
enotno obravnavanje gospodarskega in negospodarskega področja narekuje 
poleg povsem ekonomskih tudi moralno politični aspekt, to je, da k ustvarjanju 
pogojev za splošni družbeni in gospodarski napredek solidarno prispeva celotna 
družba, torej vsi, ki sodelujejo na katerem koli področju proizvodnje in po- 
trošnje. 
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Nekateri podatki o obsegu poslovanja in potrošnje pri tistih dejavnostih, 
ki niso neposredno prizadete z ukrepi gospodarske reforme, kot so splošna in 
proračunska potrošnja, banke, zavodi, inštituti ipd., kažejo, da obstojijo tu še 
velike možnosti varčevanja in racionalizacije poslovanja. V letu 1964 so podjetja 
na območju naše republike izločila za kritje raznih dajatev, ki gredo- v breme 
njihovega dohodka kot so članarine zbornicam, združenjem, vodni prispevek, 
za potne in selitvene stroške, bančne obresti in podobno skupno okoli 75 mili- 
jard dinarjev, kar je čez 10 °/o narodnega dohodka oziroma 34 '°/o od neto osebnih 
dohodkov gospodarskih organizacij. Prispevki, ki se plačujejo v odvisnosti od 
osebnih dohodkov, to je prispevek od osebnih dohodkov za potrebe proračunov, 
za socialno zavarovanje, za stanovanjsko izgradnjo, za nadomestilo za popuste 
v prometu, so znašali lansko leto skupaj .162 milijard dinarjev ali čez 72'% od 
neto osebnih dohodkov. Takšne obremenitve dohodka gospodarskih organizacij 
otežujejo njihovo poslovanje, močno pritiskajo na oblikovanje ravni cen in za- 
virajo normalnejše pogoje za nastopanje na domačih in zunanjih tržiščih. Ta 
problem lahko še nazorneje ilustriramo z dejstvom, da je od leta 1961 do leta 
1964 narasla celotna proračunska potrošnja v Sloveniji od 72 na 100 milijard 
dinarjev ali za 60°/», potrošnja socialnega zavarovanja pa od 58 na 106 milijard 
dinarjev ali za 83°/o. Potrošnja je šla v posameznih dejavnostih znatno čez 
okvire, ki jih je dovoljeval razvoj materialne osnove in je imela negativni vpliv 
ne samo za pretirano1 obremenitev gospodarstva, temveč ob nezadostnih bla- 
govnih fondih tudi na stabilizacijo tržišča. Kljub temu, da se je s takim porastom 
sredstev reševala vrsta izredno perečih vprašanj s področja družbenih služb, 
je takšen porast potrošnje obenem tudi omogočal, da je na nekaterih področjih 
prihajalo do nesmotrnega gospodarjenja s sredstvi. 

Dokumentacijo za takšne ugotovitve bi lahko našli na vseh področjih splošne 
potrošnje: od proračunske potrošnje preko potrošnje raznih skladov socialnega 
zavarovanja, družbenih organizacij ter raznih zavodov in podobno. 

Da bi tudi na področju splošne in proračunske potrošnje resno začeli izko- 
riščati notranje rezerve, da bi izboljšali organizacijo dela in pristopili k večjemu 
varčevanju, je Zvezna skupščina s posebnim zakonom omejila stopnjo prispevka 
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za proračune republike in občin od 
sedanjih 14,5 na 8 '°/o ter znižala stopnjo prispevka za socialno zavarovanje od 
sedanjih 22,5 na 20,5 '°/o. Hkrati pa bo treba že sedaj proučevati možnosti in 
ukrepe, kako to stopnjo v prihodnje še nadalje zmanjšati. 

Zvezni zakon, ki omejuje stopnjo prispevka od osebnega dohodka, bo 
začel veljati 1. avgusta letos. Republika bi morala s tem dnem tudi že predpi- 
sati nove stopnje za delitev tega dohodka med republiko in občine. Ker je 
takšno delitev mogoče opraviti samo na osnovi podrobne analize, ter spre- 
membe republiškega in občinskih proračunov, kar pa zahteva temeljito delo in 
zato več časa, smo morali uporabiti možnost, ki jo daje zvezni zakon, to je, da 
se skupna stopnja prispevka v višini 8°/» deli med republiko in občine v istem 
razmerju kot se je delila do sedaj veljavna stopnja v višini 14,5'"/o. Do konca 
septembra, ko je rok za določitev nove stopnje, bi znašala na osnovi omenjene 
delitve začasna republiška stopnja 4,2 %>, občinska pa 3,8 %, kar ustreza dose- 
danjemu delitvenemu razmerju. S tem, da že sedaj določamo stopnjo prispevka 
od osebnih dohodkov za republiko in občine, bo zagotovljeno takojšnje znižanje 
celotne proračunske potrošnje, obenem pa bo dana možnost, da se podrobneje 
proučijo pogoji znižanja posameznih dejavnosti in postavk ter da v mesecu 
septembru tako v republiki kot tudi občinah sprejmemo spremenjene proračune, 
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ki bodo kar najbolj v skladu z realnimi možnostmi tako glede sredstev, kakor 
tudi glede neobhodnih potreb potrošnje. 

Pri pripravi predloga tega zakona je Izvršni svet izhajal iz stališča, da 
naj omejitev sredstev za splošno potrošnjo v enaki meri prizadene republiko 
in občine. To pomeni, da bi od skupnih proračunskih dohodkov odpadel ob re- 
balansu proračuna na republiko in občine enak delež kot je bil predviden ob 
sprejetju družbenega plana in proračuna za letošnje leto. V okviru takšnih de- 
litvenih razmerij bodo organi Izvršnega sveta v mesecu avgustu pripravili 
v najožjem sodelovanju z občinami predlog novih stopenj prispevkov iz oseb- 
nega dohodka za proračune. Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, ima zato 
izključno začasen pomen, predvsem tega, da zagotovi takojšnje proučevanje 
in izvajanje ukrepov za zmanjšanje proračunske potrošnje. 

V zvezi s tem je treba omeniti še določilo predloga zakona o spremembah 
zakona o republiških sodnih taksah, ki se plačujejo v gotovini in katere je re- 
publika odstopila občinam, da se le-te plačujejo zopet republiki. Tak ukrep je 
potreben zato, ker se z začasnimi spremembami zakona o določitvi stopenj 
za republiške prispevke, davke in takse spreminja razmerje delitve skupnih 
sredstev med republiko in občinami oziroma tudi med občinami samimi. To' bi se 
odrazilo ob dokončni ureditvi stopenj tako, da bi hkrati z omejitvijo sredstev 
v nekaterih občinah druge prišle v izjemno ugoden položaj, ker se dohodki od 
republiških sodnih taks v gotovini zbirajo predvsem v nekaterih večjih mestih. 
Ukrep pa je utemeljen tudi s tem, da realizirajo republiške gotovinske sodne 
takse sodišča, katerih dejavnost se financira izključno iz republiškega proračuna. 

S tem, da se izvrši takšna sprememba, bo republika začasno do končne spre- 
membe proračunov imela nekaj več dohodkov kot bi ji pripadalo na osnovi 
dosedanjega razmerja v delitvi. Temu pa se ni mogoče izogniti, ker republika 
mora vršiti določeno usklajevanje sredstev med posameznimi občinami ter bodo 
ta sredstva razporejena s končno določitvijo delitvenih razmerij v mesecu 
septembru. 

K temu bi želel poudariti, da republika niti začasno ne bo izkoriščala teh 
sredstev, ker bo Izvršni svet takoj v naslednjih dneh, torej še v teku tega me- 
seca, sprejel odlok o znižanju proračunske potrošnje, ki bo omejena na sredstva, 
ki izvirajo iz prej omenjenega razmerja, ter da manjša sredstva, ki bodo zavoljo 
tega začasno pritekala občinam, ne bodo bistveneje prizadela obsega sredstev, 
s katerimi občine stvarno razpolagajo, ker se bo znaten del proračunske po- 
trošnje v avgustu financiral še iz dohodkov, ki izvirajo iz dosedanjih prora- 
čunskih instrumentov, oziroma iz dohodkov, realiziranih v mesecu juliju. 

Na podlagi ocene dohodkov, s katerimi bi mogli računati na podlagi novih 
delitvenih razmerij, bi se morala zmanjšati proračunska potrošnja v primerjavi 
z republiškim planom za leto 1965 v republiki za okoli 4 milijarde dinarjev, v 
občinah pa za okoli 4,9 milijarde dinarjev. To pomeni znižanje vseh proračunov 
v zadnjih 5 mesecih letošnjega leta za okoli 15fl/o. Stvarno znižanje proračunov 
v občinah pa bo moralo biti precej višje v tistih občinah, ki so določile stopnjo 
prispevka za proračune višje od 17,5 %>, če so torej šle čez stopnjo, ki je bila 
priporočena in dogovorjena ob sestavljanju letošnjih družbenih planov in pro- 
računov, ter v tistih občinah, ki so planirale proračunske dohodke nerealno 
visoko. Pri končnem rebalansu proračunov takega povečevanja dohodkov ne bo 
mogoče upoštevati ter je zato treba v takšnih občinah računati z večjimi teža- 
vami kot drugje. Takšni primeri, kakorkoli bodo že težki, bodo vendar imeli 
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tudi svoj pozitivni učinek, ker bodo namreč konkretno pokazali, da je nemogoče 
in nerealno prekoračevati potrošnjo čez stvarno zmogljivost. 

Navadno je v dosedanji praksi plačevala račun za takšne prekoračitve ce- 
lotna družba, v prihodnje pa jih bo vse bolj tista ožja družbeno-politična 
skupnost, delovna organizacija ali posameznik, ki je takšno preko-račevanje po- 
trošnje povzročil. Zato se mi zdi potrebno opozoriti, da moramo- k zmanjševanju 
proračunske potrošnje pristopiti z vso resnostjo in odgovornostjo ter omejiti 
potrošnjo na stvarno razpoložljiva sredstva in zagotoviti skrajno finančno disci- 
plino. Takšen postopek narekuje tudi povsem, praktično dejstvo, namreč, da od 
meseca septembra dalje preneha možnost kreditiranja izdatkov ter se zato 
proračunska potrošnja mora omejiti na obseg razpoložljivih sredstev. 

Ob obravnavanju znižanja proračunske oziroma splošne potrošnje se po- 
vsem zavedamo, da gre za izredno težak poseg, posebno zato, ker je zmanjšanje 
potrošnje treba izvršiti v kratkem roku in to potem, ko je poraba in angažiranje 
sredstev na podlagi sprejetih proračunov in družbenih planov že v polnem teku. 
Ravno tako pa se moramo zavedati, da je od uspešne izvedbe tega ukrepa odvisen 
uspeh gospodarske reforme ter moramo zato iskati vse realne in racionalne 
možnosti, da se zagotovi tako predvidena omejitev izdatkov kot tudi normalno 
delovanje vseh neobhodnih služb, ki se financirajo iz proračunov. 

To pomeni, da se nikakor ne moremo- zatekati h kakršnemu koli šablonske- 
mu in pavšalnemu omejevanju porabe sredstev. Na podlagi dobro pripravljenih 
analiz ter ob zelo široki razpravi bi morali v okviru razpoložljivih sredstev in z 
ustrezno racionalizacijo poslovanja iskati najbolj smotrne rešitve ter opraviti 
ustrezno prerazdelitev sredstev na posamezne dejavnosti in službe. Želim pa po- 
sebej poudariti, da ko govorimo o zmanjševanju splošne potrošnje, ne bi smelo 
priti do zmanjševanja obsega.in kvalitete dela tistih družbenih služb in tistih or- 
ganov državne uprave, ki so neobhodni za normalni razvoj naše družbe kot celote, 
za razvoj družbenega standarda in gospodarstva. Nasprotno-, gre za to, da se 
tudi na tem- področju z večjo- racionalnostjo v p-o-sl-ovanju in z večjo delo-vno 
storilnostjo ustvarijo pogoji za uspešnejše reševanje problemov nadaljnjega raz- 
voja in za hitrejši razvoj teh dejavnosti v prihodnje. 

Možnosti za zmanjševanje stroškov na področju splošne potrošnje so najmanj 
tako velike kot v gospodarstvu, verjetno- pa še večje, ker šele v zadnjem času 
začenjamo s stimulativnimi ukrepi, ki naj spodbujajo proces in interes za 
racionalizacijo poslovanja. Gotovo tu n-e gre za enkratno akcijo, ki jo je v 
kratkem času tudi nemogoče uspešno izvršiti, temveč gre predvsem za trajen 
proces uveljavljanja racionalnih kriterijev pri razporejanju in porabi sredstev 
z nam-enom, da bi čimbolje zadovoljili stvarne potrebe posameznih družbenih 
služb in državne uprave. Takšnih učinkov pa tako kot v gospodarstvu, tudi na 
področju splošne potrošnje ni mogoče doseči samo s priporočili in deklaracijami, 
temveč so neobhodni tudi ukrepi, ki bodo sami po sebi spodbujali neposredne 
nosilce dela k takim akcijam, ki bodo imele za posledico želene rezultate. 

Ne bi hotel in mogel navajati vseh možnosti za zniževanje stroškov in za 
racionalizacijo poslovanja na področju splošne in proračunske potrošnje, želel 
pa bi navesti samo nekaj primerov, ki nakazujejo smer naporov za reševanje 
problemov ter rezerve, ki obstoje v razpoložljivih sredstvih. Ob naporih za 
varčevanje bo treba na področju splošne potrošnje iskati možnosti z-a preusme- 
ritev delovne sile s tega področja v gospodarske -dejavnosti, kjer se bodo s šir- 
jenjem proizvodnje, zlasti pa s širjenjem in razvijanjem n-ovih dejavnosti odpi- 
rala nova -delovna mesta. Nujnost in možnost take preusmeritve se kaže v 
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dejstvu, da je danes zaposleno na področju splošne potrošnje in finančnih de- 
javnosti čez 80 000 oseb, od tega okoli 15 000 v državni upravi. Ze samo dejstvo, 
da je na primer v občinski upravi zaposlenih čez 72®/o oseb z nižjo strokovno 
izobrazbo ter pomožnih in honorarnih uslužbencev, kaže na to, -da je strokovna 
raven zaposlenih v občinski upravi izredno nizka in da bi s postopnim preha- 
janjem na višjo strokovno usposobljenost, kakor tudi za uvajanje sodobnejše 
organizacije dela, ki še ni na zadovoljivi ravni, lahko v prihodnje dosegli na 
tem področju zmanjšanje izdatkov in boljšo kvaliteto dela. 

V praksi se sedaj pogosto dogaja, da sestavljajo hkrati podobna ali celo 
ista poročila, analize in podobno različni organi ali institucije, kot so upravni 
organi, zavodi, zbornice, banke in drugi. Z ustrezno koordinacijo bi lahko v 
kratkem času bistveno prispevali k zmanjšanju dela, k njegovi boljši kvaliteti 
in k zmanjšanju izdatkov. Podobno velja tudi za nekatere vrste evidence, ki 
se vodijo pri različnih organih za iste podatke. Izdaja se vrsta zbornikov, poročil, 
analiz in podobno, pogosto v luksuznih izdajah, katerih cilj je navadno samo 
reklamna afirmacija določene ustanove, nima pa nobene bistvene praktične 
vrednosti. 

Pri obravnavanju perspektivnih protreb splošne potrošnje in možnosti za 
njihovo realizacijo prav tako ne bo mogoče iti mimo razprav o ustanavljanju 
skupnih služb za področje več občin, kar naj bi pocenilo izdatke in povečalo 
učinkovitost, pa tudi ne mimo proučevanja nadaljnjega združevanja občin, kjer 
so za to pogoji. 

"Veliko število raznih ustanov, zavodov, družbenih organizacij in društev, 
ki živijo predvsem na račun proračunskih dotacij, pomeni na eni strani trajno 
in vedno' večjo obremenjevanje proračunov, na drugi strani pa takšen način 
financiranja zavira njihovo lastno prizadevnost, da bi tudi na teh področjih 
začeli vsaj razmišljati o drugačnem načinu financiranja, to je takšnem, ki bi bil 
v skladu z učinki, ki jih dosegajo ter z razvojem naše materialne baze. V Slo- 
veniji imamo na primer čez 2200 raznih kultumo-prosvetnih institucij in 
društev, ki so v veliki meri odvisne od proračunskih dotacij. 

Podrobnejše proučevanje bi zahtevala tudi druga področja, kot na primer 
visoko in višje šolstvo, ki se razvija hitreje, kot srednje in osnovno šolstvo. Od 
skupnih sredstev, namenjenih za šolstvo, odpade pri nas na visoko šolstvo čez 
16 °/o, medtem ko se ta delež giblje v drugih državah med 10 in 15 °/o. Prav tako 
je zaskrbljujoče veliko število administrativnih uslužbencev na področju vseh 
vrst šolstva, ki so sicer morda ob pretiranem administriranju in izpolnjevanju 
statističnih poročil polno zaposleni, ob ustrezni racionalizaciji poslovanja je pa 
njihovo število gotovo pretirano. 

Navedel sem samo nekaj potencialnih možnosti, zniževanja stroškov in 
racionalizacije poslovanja, ki se kažejo na področju splošne potrošnje, pri čemer 
nisem obravnaval socialnega zavarovanja, ki je danes predmet posebne razprave 
in kjer bo prav tako potrebno sprejeti podobne ukrepe. 

Prav tako mislim, da se morajo v napore za povečanje delovne storilnosti 
in zmanjšanje stroškov vključiti tudi druge dejavnosti, ki niso neposredno 
prizadete z ukrepi gospodarske reforme, kot so banke, služba družbenega knji- 
govodstva, zavarovalnice, gospodarska zbornica, združenja in podobno. 

Ukrepi za zmanjšanje splošne potrošnje predstavljajo šele prvi korak k 
uveljavljanju drugačnih kriterijev za formiranje in potrošnjo sredstev. Osnovni 
vir dohodkov bo vse bolj postajala obdavčitev finalne potro,šnje, hkrati pa se bodo 
vzporedno s tem zmanjševali prispevki iz osebnega dohodka, ki jih plačujejo 
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delovne organizacije, kar bo prispevalo k razbremenitvi njihovega dohodka. 
Temu načelu že ustrezajo tudi spremembe, o katerih danes razpravljamo. V tem 
smislu pa so pripravljene tudi teze za financiranje šolstva, ki naj bi dobilo svoj 
samostojen vir dohodka iz obdavčitve potrošnje, oziroma iz prometnega davka. 
Podobno se pripravljajo tudi teze za financiranje razvoja drugih dejavnosti, tako 
da bi se razvoj družbenih služb kot celote čimbolj vezal na splošni gospodarski 
napredek. 

Ob obravnavanju možnosti za zmanjšanje proračunske potrošnje je Izvršni 
svet moral iskati vse možnosti, da bi zagotovil pogoje za takojšnjo uskladitev 
izdatkov z dohodki, saj delujejo restrikcijski ukrepi že od začetka avgusta. 
S tem namenom je predložen skupščini v odobritev tudi zakon o prenehanju 
veljavnosti zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic, s čimer bi se pove- 
čali proračunski dohodki republike in občine v zadnjih petih mesecih letošnjega 
leta za okroglo 800 milij. dinarjev. Ob predložitvi tega ukrepa se Izvršni svet 
povsem zaveda težav, ki jih bo ta ukrep prizadejal nadaljnji modernizaciji že- 
leznic, za kar so bila ta sredstva namenjena. Vendar pa je moral upoštevati 
dejstvo, da je bil ta prispevek odstopljen železnici v začetku leta v pogojih 
povsem drugačnega finančnega položaja republike in občin, kakor tudi dejstvo, 
da je ta prispevek namenjen v prvi vrsti za financiranje splošne potrošnje. Zato 
že iz čisto načelnih razlogov ni mogoče rigorozno omejiti splošno potrošnjo, ob- 
enem pa odstopati sredstva, ki so namensko vezana za te potrebe, za financiranje 
gospodarskih investicij. V prid ukinitve odstopanja tega prispevka železnici pa 
govori tudi dejstvo, da se bodo na podlagi gospodarske reforme povečale že- 
lezniške tarife povprečno za 32 "/o, ter da bo zmanjšanje prispevka za proračun 
in socialno zavarovanje iz osebnega dohodka omogočilo tem delovnim kolek- 
tivom tudi nadaljnje rezerve v dohodku. Gotovo pa je, da bo ob tem železnica 
tako kot druge delovne organizacije morala vložiti maksimalne napore, da bi se 
vključila v nove pogoje gospodarjenja. Prav tako pa je tudi jasno, da zlasti po 
sedanji gospodarski reformi ni mogoče dopuščati odstopanja od splošnih pogojev 
gospodarjenja, ki naj bodo enotni za vse dejavnosti. 

Ukinitev obravnavane olajšave je bila zato v vsakem primeru samo vpra- 
šanje časa, hitrejše odločanje o tem vprašanju pa je samo logična posledica 
omenjenih restrikcijskih ukrepov v splošni potrošnji. Pri takšni omejitvi potroš- 
nje se seveda postavlja tudi vprašanje, koliko bi bile občine še nadalje pri- 
pravljene držati se sporazuma, ki je bil glede tega prispevka z njimi dosežen 
v začetku leta. S takšnim predlogom Izvršni svet nikakor nima namena kakorkoli 
zapostavljati potrebe razvoja, zlasti pa modernizacije železnic. Vendar pa je 
treba vprašanje financiranja investicij tako ža železnico kot tudi za ostale dejav- 
nosti reševati v okviru splošnega sistema financiranja razširjene reprodukcije, 
ki pa za sedaj še ni v zadovoljivi meri proučen in obdelan. V okviru sistema 
financiranja razširjene reprodukcije ter razpoložljivih sredstev za perspektivni 
razvoj pa bo vsekakor treba železnici, ki je doslej v svojem razvoju nedvomno 
zaostajala za splošnim gospodarskim razvojem, zagotoviti pogoje za hitrejšo 
rekonstrukcijo in modernizacijo prometne mreže in naprav ter prevoznega 
parka. 

Ob obravnavanju proračunske potrošnje bi želel poudariti še eno vprašanje. 
Povečanje osebnih dohodkov zaradi povečanja življenjskih stroškov je vsekakor 
stvar vsake posamezne ustanove in sredstev, s katerimi bo razpolagala ter upo- 
števanje ustreznega priporočila Zvezne skupščine. Zaradi zmanjšanja proračun- 
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skega prispevka in prispevka za socialno zavarovanje je mogoče pri danih 
sredstvih za bruto osebne dohodke povečati osebne dohodke za okoli 12 °/o. Za 
ostalo povečanje pa bo treba iskati rešitev predvsem v okviru razpoložljivih 
sredstev in doseženih prihrankov. Pri povečanju osebnih dohodkov pa je nujno 
potrebno upoštevati tudi delovni učinek posameznih delavcev ter v letošnjem 
letu že izvršeno povečanje osebnih dohodkov, ki je bilo pri nekaterih dejavnostih 
zelo visoko. Zato ne bi smeli osebnih dohodkov zvišati pavšalno in linearno, 
temveč bi morali upo<števati tudi druge kriterije, ki vplivajo na njihovo višino 
in upravičenost zvišanja. 

V predloženem zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks je tudi predvideno, da se del 
prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po stopnji 2fl/o plačuje 
na poseben bančni račun republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij. 
Čeprav je bil ta prispevek uveden že z zveznim zakonom in čeprav nima nobene 
zveze s kritjem potreb splošne potrošnje, bi vendar želel tudi o tem dati kratko 
obrazložitev. 

Sredstva za te rezerve bi se po predlogu zakona pobirala le do konca pri- 
hodnjega leta in bi znašala v naši republiki okoli 19 milijard v obeh letih. Obseg 
teh sredstev je zlasti v primerjavi z dosedanjimi sredstvi skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij, ki so znašale letno okoli 5 milijard dinarjev in se bodo 
formirale tudi v bodoče, precej visok in bo služil predvsem za kritje osebnih 
dohodkov tistih delovnih organizacij, ki bi v uvajanju novih ukrepov gospo- 
darske reforme prišle v težaven položaj. Seveda pa je vlogo rezerv treba razu- 
meti nekoliko širše. Z njimi se sicer nikakor ne bi smelo podpirati možnosti za 
razširitev investicijske fronte, vendar pa v primerih, kadar bi z manjšimi posegi 
lahko ustvarjali pogoje za normalizacijo ali sanacijo poslovanja posameznega 
podjetja, ki ima sicer vse pogoje za razvoj, uporabili sredstva tudi za investicijske 
namene. Zdi pa se mi potrebno poudariti, da nuđenje pomoči iz teh sredstev ne 
more postati pravilo, zlasti pa s tem ne bi smeli odpirati kakršnekoli perspekti- 
ve za odstopanje od načel gospodarske reforme ali pa za podpiranje slabega 
poslovanja. 

Zato bo s predpisi, ki jih bo Izvršni svet v teku septembra predložil Skup- 
ščini, potrebno predvideti kriterije, ki naj dajo ustrezno orientacijo glede raz- 
polaganja in možnosti koriščenja sredstev skupnih rezerv. Mislim, da bo po- 
trebno iskati načine, da se tudi v tem primeru v čim večji meri uveljavi načelo 
poslovnosti ter da se oib upoštevanju splošnih načel, ki jih bo postavila Skup- 
ščina, sredstva rezerv razporejajo preko bančnega sistema in na osnovi nepo- 
srednega kreditnega odnosa banka—podjetje. S tem naj bi zagotovili, da bi v 
čim večji meri odpadel subjektivizem pri razporejanju teh sredstev ter da bi 
odpadla vsaka možnost o orientaciji na trajno dotiranje teh sredstev oziroma 
na enostavno pokrivanje nastalih izgub. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta 
dala pismeni poročili. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije dati še 
ustno obrazložitev? Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Član Izvršnega sveta je 
v svojem ekspozeju zajel tudi vsa stališča, ki so bila predmet obravnave na 
skupni seji odborov, zato menim, da so stališča odbora in Izvršnega sveta uskla- 
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jena in predlaga našemu zboru, da predlog zakona v obliki kot je bil predla- 
gan sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne želi.) 

Poslanka inž. Zdenka Jurančič je predložila k predlogu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks naslednji amandna: 2. točka prvega člena zakona naj se spremeni tako, 
da se glasi: »Del sredstev iz prispevka iz osebnega dohodka po stopnji 8°/o 
predstavlja skupna sredstva republike in občin in se deli med republiko in ob- 
čine v razmerju 3 °/o republiki, 5 občinam.« 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se o amandmaju izjavi. Prej pa 
ima besedo še inž. Zdenka Jurančič, ki želi obrazložiti svoj amandma. 

Inž. Zdenka Jurančič: Gospodarski ukrepi, ki jih je v prejšnjem 
tednu sprejela Zvezna skupščina, vnašajo določene spremembe v vsa doslej 
veljavna delitvena razmerja in zahtevajo ponovno presojo participacije poli- 
tično-teritorialnih skupnosti pri posameznih virih dohodkov. Nova situacija 
zahteva od politično^teritorialnih skupnosti povečano varčevanje v proračunski 
potrošnji ter iskanje notranjih rezerv povsod tam, kjer je mogoče dejavnost 
opravljati racionalneje in z manjšimi stroški. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks, o katerem danes razpravljamo, po mojem mnenju ne vsebuje navedenih 
načel, ker uveljavlja ne glede na spremenjene okoliščine dosedanja delitvena 
razmerja in ker sta izračun in tudi obrazložitev pripravljena samo na podlagi 
ocene potreb republiškega proračuna. Menim pa, da je potrebno> pri delitvi tega, 
za občine najizdatnejšega vira dohodkov, v večji meri upoštevati tudi potrebe in 
zahteve občin. V kranjski občini, ki je ena izmed razvitejših občin, smo izdelali 
izračun participacije občine po predlagani stopnji in ugotovili, da takšna stopnja 
ne daje sredstev za kritje izdatkov, ki jih je občina dolžna kriti, niti ne zago- 
tavlja sredstev za.minimalno funkcioniranje služb, ki jih je občina dolžna finan- 
cirati. Struktura občinskega proračuna za leto 1965 je namreč naslednja: vsi 
izdatki proračuna znašajo 2840 milijonov dinarjev, od tega za osnovno dejavnost 
šolstva 980 milijonov, gradnja šolskih poslopij 200 milijonov, stanovanjska iz- 
gradnja 50 milijonov, socialno varstvo 140 milijonov, anuitete pa 200 milijonov 
dinarjev. Seštevek naštetih postavk znaša 1570 milijonov dinarjev tako, da 
ostane z;a kritje vseh ostalih potreb 1270 milijonov din. Ce analiziramo^ gornje 
postavke, moramo poudariti, da je v znesku 980 milijonov din upoštevana samo 
osnovna dejavnost šolskih zavodov, katerim bo treba v okviru možnosti sredstva 
do konca leta celo zvišati. V znesku 200 milijonov dinarjev za gradnjo šolskih 
poslopij je vsebovana participacija občine za gradnjo treh šol. Zneska ni mogoče 
zmanjšati, ker so občani s samoprispevkom, ki je bil izglasovan z referendumom, 
pa tudi delovne organizacije prispevali svoj delež za gradnjo šol in je nemogoče, 
da občinska skupščina zaradi nastale situacije sedaj zmanjša ah celo opusti 
plačilo svojega deleža. V znesku za stanovanjsko izgradnjo je upoštevano reše- 
vanje nekaterih najbolj perečih socialnih primerov in so sredstva že tako ali 
tako minimalna. Enako je nemogoče zmanjšati sredstva za socialno varstvo, prav 
tako anuitete, ki predstavljajo izpolnitev že prej prevzetih obveznosti. Od 
sredstev občinskega proračuna moramo torej odšteti 1570 milijonov din, ki jih 
lahko štejemo za fiksne izdatke oziroma izdatke, ki jih tudi v sedanji situaciji 
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ni mogoče zmanjšati. Preostane še 1270 milijonov din oziroma mesečno 106 mili- 
jonov din, ki so namenjeni za kritje izdatkov za občinsko upravo, kulturno- 
prosvetno 'dejavnost, sodstvo, krajevne skupnosti, komunalno dejavnost in vse 
ostale dejavnosti, ki jih financira občinska skupščina. Po predlagani stopnji 
3,8 '°/o znašajo dohodki občinskega proračuna v naslednjih 5 mesecih za približno 
250 milijonov din manj kot je to predvidel občinski družbeni plan, kar pomeni, 
da mora biti proračunska potrošnja do konca letošnjega leta vsak mesec za 
okoli 50 milijonov nižja kot predvideva proračun. Ce upoštevamo, da znašajo 
izdatki, ki jih lahko zmanjšamo — izdatki za občinsko upravo, kulturno-pro- 
svetno dejavnost itd. —■ le 106 milijonov din mesečno, so z razpoložljivimi 
56 milijoni vsi ti izdatki pokriti le s 53 ®/o. Mnenja sem, da so mnoge druge 
občine še v slabšem položaju kot je kranjska in je zato predlagano delitveno 
razmerje nesprejemljivo. Ce upoštevamo, da bi občina Kranj s skrajnim varče- 
vanjem lahko nadomestila 20 od manjkajočih 50 milijonov din mesečno, še vedno 
ostane nepokrito 30 milijonov din mesečno, za kolikor bi se po mojem mnenju, 
najmanj morala spremeniti participacija med republiko in občinami. To pa je 
zagotovljeno v primeru, da se prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja deli v razmerju 5'°/o občinam in 3 "/o republiki. Poudarjam, da bi takšno 
delitveno razmerje občinam komaj zagotavljalo, da s skrajnim proračunskim 
varčevanjem zagotovijo tisto nujno funkcioniranje služb, ki so jih dolžne fi- 
nancirati. 

Zato predlagam Republiškemu zboru amandma k 2. točki 1. člena predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
prispevkov, davkov in taks v naslednjem besedilu: »Del sredstev iz prispevka 
iz osebnega dohodka po stopnji 8®/» predstavlja skupna sredstva republike in 
občine in se deli med republiko in občino v razmerju 3 % republiki in S^/o 
občini.« 

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

Miloš Oprešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V odgovoru na razpravo^ tovarišice poslanke bi se v prvi vrsti skliceval na pisme- 
no pojasnilo oziroma obrazložitev, ki je priložena predloženemu zakonu. Prav 
tako se sklicujem na utemeljitev, ki jo je v zvezi z omejevanjem proračunske 
potrošnje dal član Izvršnega sveta tovariš Mirko Jamar. Ne da bi posebej ome- 
njal, bi se seveda želel sklicevati v vsaj določeni meri in v splošnih potezah tudi 
na razpravo podpredsednika Zveznega izvršnega sveta v Zvezni skupščini, ker 
mislim, da mimo teh obrazložitev v diskusiji o znižanju proračunske potrošnje 
ne moremo. 

Iz razprave tovarišice poslanke je razbrati, da gre v primeru zniževanja 
proračunske potrošnje v kranjski občini za znižanje, ki bo v primerjavi z letnim 
proračunom, ki znaša približno od 2800 do 3000 milijonov dinarjev, relativno 
malo občutno. 

Drugo vprašanje v zvezi s predlaganim amandmajem k predlogu zakona pa 
je formalno-pravne narave. Na podlagi določila zveznega zakona bi moral 
namreč Izvršni svet do 31. julija letos sprejeti rebalans proračuna, če bi hotel 
določiti definitivne stopnje udeležbe republike in občin na prispevku iz osebnega 
dohodka. Ker je glede na postopek, ki je potreben pri rebalansu proračuna in ki 
obstoja v konzultiranju republiških organov z občinskimi glede na izredno 
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kratek čas bilo nemogoče določiti definitivne delitvene stopnje do 31. julija 1965, 
je v tem primeru Izvršni svet moral uporabiti pooblastilo zveznega zakona, ki 
nalaga republiki, da začasno ohrani dosedanja delitvena razmerja za čas, dokler 
ne bo izdelan rebalans republiškega proračuna. Zvezni zakon določa skrajni 
rok za izdelavo rebalansa 30. september letos, zato gre ob sedanjem omejevanju 
proračunske potrošnje za začasne rešitve. 

Menimo namreč, da je vprašanje rebalansa proračuna tako odgovorno delo, 
zlasti v tem času in v tej fazi, da se pri tem ni mogoče omejiti zgolj na formalno 
določanje stopenj, temveč, da gre pri tem za mnogo širše probleme spremembe 
strukture proračunske potrošnje, o kateri so govorili tovariš Jamar in drugi. 

Kar pa se konkretno nanaša na ohranitev delitvenih razmerij, ki so — 
poudarjam — začasna in bodo veljala do srede oziroma do konca septembra, 
dokler ne bodo sprejeti definitivni rebalansi, pa se mi zdi, da. so navajanja 
tovarišice poslanke glede delovanja predlaganega instrumenta nekoliko netočna. 
Strinjam se s tem, da je lahko v posamezni občini učinek tega znižanja tako kot 
ga je navajala tovarišica poslanka ali pa celo še hujši, vendar ob sprejemanju 
tega zakonskega predloga ne gre za ponovno ugotavljanje delitvenega razmerja, 
temveč moramo na osnovi zveznega zakona ohraniti razmerje, kakršno je bilo 
doslej na podlagi globalno ustvarjenih dohodkov republike in občin. To se pravi, 
da moramo ohraniti delitveno razmerje v dohodkih republike in občin 35 : 65. 
Te rešitve so seveda začasne in glede na zvezni zakon tudi trenutno ne moremo 
iskati boljših rešitev. Vprašanje definitivnih stopenj se bo reševalo z rebalansom 
republiškega proračuna, pri čemer prve orientacijske analize kažejo, da se bodo 
definitivna razmerja med republiko in občinami verjetno oblikovala na ravni, 
o kateri je govorila tovarišica poslanka. Vendar je glede na okoliščine sprejetje 
predlaganega amandmaja trenutno povsem nemogoče, zato predlagam, da se 
amandma zavrne. 

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

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor je o problemu, 
ki ga je nakazala tovarišica poslanka, obširno razpravljal in je prišel tudi do 
ugotovitve, da bo verjetno na podlagi predlaganega delitvenega razmerja, ki je 
posledica zvezne zakonodaje v prehodnem obdobju republiški proračun glede 
sredstev na boljšem kot pa občinski proračuni. Glede na to, da je to delitveno 
razmerje prehodno in da bo skupščina v mesecu septembru obravnavala rebalans 
republiškega proračuna in da bomo prav tako analizirali občinske proračune, 
bo takrat mogoče omenjeno stopnjo korigirati, tako da bodo vse pereče stvari, 
ki se morajo financirati iz proračuna, imele zagotovljena materialna sredstva. 
Pri tem pa moramo upoštevati, da je treba v skladu s splošnim varčevanjem 
skrčiti proračunsko potrošnjo za približno 9 milijard dinarjev. Ker se bo do- 
končna odločitev glede delitvenega razmerja med republiko in občinami spre- 
jela šele ob rebalansu proračuna, menim, da je takšna rešitev, katero predlaga 
zakonski predlog, trenutno neumestna. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli kdo besedo? (Javi se dr. Josip Glo- 
bevnik.) 

Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! Ker v kratkem času do 
1. avgusta letos ni bilo mogoče določiti definitivne stopnje republiškega pri spev- 
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ka iz osebnega dohodka, je predlagatelj uporabil možnost, ki jo daje zvezni 
zakon, to se pravi rešitev, ki se predlaga. 

V tem primeru pa nalaga zvezini zakon obveznost, ki je bila že omenjena, 
da ostane namreč delitveno razmerje enako kot doslej. Zaradi tega menim, da je 
amandma v nasprotju z zveznim zakonom in predlagam, da se zavrne. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ali tovarišica poslanka vztraja pri svojem amandmaju? (Vztraja.) Zeli še kdo 
besedo o predlogu zakona kot celoti? (Ne javi se nihče.) 

Ker se nihče ne javlja k razpravi, dajem amandma poslanke inž. Zdenke 
Jurančič, ki se glasi: »Del sredstev iz prispevka osebnega dohodka po stopnji 
8% predstavlja skupna sredstva republike in občin in se deli med republiko in 
občine v razmerju 3 °/o republiki 5 ®/o občinam«, na glasovanje. 

Kdor je za predloženi amandma, naj prosim dvigne roko! (7 poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(13 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog zakona, 

naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (5 poslancev.) Se 
je kdo vzdržal glasovanj? (6 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks. 

V zvezi s stopnjami republiških prispevkov, davkov in taks in v zvezi 
s pomembnimi vprašanji splošne potrošnje, predlagam zboru, da ustanovi poseb- 
no komisijo1, ki naj prouči vprašanja celotne splošne potrošnje in ustrezne 
ukrepe glede na potrebe splošne potrošnje in finančne zmogljivosti. Zato predla- 
gam, da Republiški zbor sprejme sklep o ustanovitvi komisije za proučitev celotne 
splošne potrošnje. Komisijo naj sestavljajo predsednik in 8 članov. Predlagam, 
da se v komisijo izvolijo za predsednika Miran Košmelj, za člane pa: Niko Belo- 
pavlovič, dr. France Bučar, Miran Cvenk, Boris Kocijančič, Ivan Lužovec, Miloš 
Oprešnik, Janez Skerj-anc in Mirko Zlender. 

Dajem ta predlog v razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če se 
nihče ne javi k razpravi, dajem predlog za ustanovitev komisije Republiškega 
zbora za proučitev celotne splošne potrošnje na glasovanje. Prosim, kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se Republiški zbor s predlaganim sestavom komisije strinja. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o uvedbi posebnega 2 fl/o prometnega davka od prometa 
blaga na drobno za odpravo škode, povzročene po poplavah. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za svo- 
jega predstavnika določil Miloša Oprešnika, republiškega sekretarja za finance. 

Član Izvršnega sveta Mirko Jamar je že pri 2. točki dnevnega reda obraz- 
ložil predlog tega zakona. Ali želi predstavnik odbora oziroma komisije poleg 
pismenega poročila, ki smo ga že dobili, predlog zakona še ustno obrazložiti? 
Besedo ima Ivan Lužovec. 
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Ivan Lužovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je v poročilu na- 
šega odbora utemeljitev predloga tega zakona zaradi hitrega postopka in mate- 
riala, ki smo ga pravzaprav šele na včerajšnji seji dobili, nekoliko skopa, želim 
v imenu odbora navesti nekaj podatkov glede upravičenosti zakonskega predlo- 
ga, ki so hkrati navedli člane odbora na to, da je bil predlog zakona na odboru 
sprejet v takšni obliki, kakor ga je predložil Izvršni svet. Osnovno vprašanje, 
okrog katerega je tekla razprava na seji našega odbora, je bilo v tem ali naj 
izkoristimo gornjo mejo, ki jo zvezni zakon omogoča za določitev prometnega 
davka za odpravo škode od poplav, to je 2(%> ali manj. Po razpravi in po doku- 
mentaciji, ki je bila na včerajšnji seji predložena, smo sprejeli stališče, da je 
upravičeno, da v naši republiki določimo gornjo mejo tega prometnega davka 
na drobno v višini 2 °/o zaradi škod, ki so nastale oktobra lanskega leta in pa 
tudi zaradi škod, ki so bile povzročene pri neurju v letošnjem letu. 

Iz pregleda, ki ga je izdelala komisija pri Izvršnem svetu SR Slovenije, je 
razvidno, da zinaša celotna škoda od poplav v preteklem letu 17 milijard 667 mi- 
lijonov dinarjev. Ti podatki kažejo, da je najobčutnejša škoda nastala v indu- 
striji in na cestah I., II. in III. reda. 

Iz poročila komisije izhaja, da so se določene škode lahko sanirale že iz 
zbranih sredstev, za katere je Zvezni izvršni svet s predpisi omogočil, da se 
lahko uporabijo v te namene. To so bila sredstva 5 in 10'% obvezne rezerve, 
ki so se zbirala v preteklih letih. Vendar vsa ta sredstva, ki so bila zbrana prek 
občinskih skupščin za sanacijo škod, ne zadoščajo in ostane tako po najnovejših 
podatkih, ki jih je komisija za oceno teh škod predložila na naši včerajšnji 
seji nepokritih še 7 milijard 297 milijonov dinarjev. Za to nepokrito škodo je 
značilno, da odpadejo v industriji največji zneski na podjetja v Celju, pri čemer 
je najbolj prizadeta cinkarna Celje, kjer znaša znesek nekrite škode 722 mili- 
jonov dinarjev. Omeniti pa moramo, da je bila v tem podjetju škoda še znatno 
višja, vendar je bil del škode poravnan iz sredstev zavarovanja; ostali del škode 
pa v tem podjetju ni bil pokrit, predvsem zato, ker podjetje kljub temu, da je 
jugoslovanska investicijska banka omogočala kredit za sanacijo škode, ni imelo 
60 %> sredstev za lastno udeležbo. 

Za odpravo škode na cestah I. in II. reda je bil postavljen zahtevek v višini 
3 milijard dinarjev in sicer kot kredit. Vendar ta sredstva zaradi restrikcijskih 
ukrepov niso bila odobrena. Škode, ki so nastale na objektih vodnega gospo- 
darstva, pa so ocenjene na 3575 milijonov dinarjev, vendar tudi zahtevek za 
zvezni kredit še ni rešen. Tako znaša saldo skupnih nepokritih škod 7 milijard 
297 milijonov, kar je tudi vplivalo na to, da smo sprejeli gornjo mejo 2°/o 
prometnega davka na maloprodajo za sanacijo škode po poplavah. 

V razpravi na našem odboru smo tudi menili, da je nujno, da se do na- 
slednjega zasedanja našega zbora pripravijo temeljiti predlogi, na kakšen način 
in v katere namene se lahko porabijo sredstva, ki bodo zbrana iz tega pro- 
metnega davka. S tem namreč želimo doseči, da se zbrana sredstva, ki so 
strogo namenska res uporabijo v tiste namene, za katere bodo zbrana, zlasti 
ker bo pri tem uveljavljeno načelo, da celotna skupnost v naši republiki pri- 
speva k zbiranju teh sredstev. Pri tem se pri nas letos prvič uveljavlja princip, 
da se takšne škode prvenstveno pokrivajo. iz sredstev, ki se zberej o na tistih 
področjih, kjer so škode nastale. Zaradi tega se je odbor odločil, da sprejme 
predlog zakona s predloženimi amandmaji, kot ga je predložil Izvršni svet s 
tem, da bomo na naslednjem zasedanju našega zbora sprejeli skupščinski akt, 
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s katerim bomo usmerili uporabo in koriščanje teh s-redstev. Zato predlagam 
zboru, da predlog zakona skupaj s prejšnjimi amandmaji sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
Besedo ima Ela Ulrih. 

, Ela Urlih: Želim staviti samo dve vprašanji. Prvo vprašanje v zvezi 
s 3. točko dnevnega reda se nanaša na to, da se dodatni 2 •% prometni davek 
od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami pobira 
že vključno 26. tega meseca, medtem ko Skupščina šele danes razpravlja o 
zakonu, ki naj bi uveljavil pravico pobiranja teh 2 %. 

Drugo vprašanje pa je naslednje: kateri podatki v zvezi z oceno škode, po^ 
vzročene s poplavami, so točni, glede na to, da Izvršni svet v obrazložitvi pred- 
loga zakona navaja vsoto 17,5 milijarde dinarjev — enako vsoto je navedel tudi 
poročevalec odbora, v skupnem poročilu odbora za družbeni plan, finance in 
proračun Republiškega zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora ter zakonodajno-pravne komisije Skupščine pa 
je rečeno, da bodo zbrana sredstva v višini 7,5 milijarde din v glavnem pokrila 
nastalo škodo. Ti podatki se torej razhajajo, ker je na eni strani razumeti, da 
znaša škoda 7,5 milijarde dinarjev, na drugi strani pa se prikazuje škoda v 
višini 17,5 milijarde dinarjev. Menim, da je to načelno vprašanje, ker je od 
tega odvisna stopnja, ki jo naj naš zbor z zakonom sprejme, namreč ali bo to 
maksimalna možna stopnja ali pa bo nižja. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi še kdo razpravljati? Ce ne, prosim 
predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na postavljena vprašanja. 

Miloš Oprešnik: Tovariš predsednik! Odgovoril bi najprej na drugo 
vprašanje, ki se tiče razlike v izkazovanju višine škode, navedene v dokumen- 
taciji, ki je bila predložena poslancem skupaj s predlogom zakona in s številko, 
o kateri je bilo govora danes. Gre za to, da takrat, ko smo pripravljali obraz- 
ložitev k zakonu, še nismo razpolagali z definitivnim poročilom o oceni škode, 
ki ga je zahteval odbor za družbeni plan, finance in proračun vašega zbora. 
Ko smo to dobili, smo nato ocenili vsoto prispevka in skupaj s člani na seji 
odbora prišli do stališč, ki jih je poročevalec odbora za družbeni plan, finance 
in proračun navedel vašemu zboru. Menim pa, da to ne vpliva na oceno pri- 
spevka oziroma na višino stopnje, ker smo prav na osnovi podatkov o višini 
škode in ocene prispevka, ki naj bi ga zbrali v enem letu in 5 mesecih in ki 
ne more ibiti absolutno točna, prišli do skupnega predloga na včerajšnji skupni 
seji skupščinskih odborov ob polnem soglasju predstavnikov Izvršnega sveta, 
ki so tej seji prisostvovali. 

Strinjam se, da je višina prispevkov načelno vprašanje, ki bi ga pa ob- 
ravnaval nekoliko drugače kot jq bilo v zastavljenem vprašanju. Menim namreč, 
da moramo v tem zakonu kljub dodatni obremenitvi, ki ga bo izvajanje tega 
zakona brez dvoma pomenilo za naš standard, gledati novo kvaliteto v reše^ 
vanju podobnih problemov v našem družbenoekonomskem življenju in še po- 
sebej v naši ekonomiki. To je bistveno nov element, posebno v sedanji situaciji, 
ko ocenjujemo, da znašajo škode od poplav v lanskem in letošnjem letu pri- 
bližno 400 milijard dinarjev in ko se še vedno skuša te stvari reševati tako 
kot doslej izključno iz fondov federacije. Zato je v tej fazi izredno pomembna 
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principialno nova kvaliteta, da se v saniranju teh škod vključi polna odgovor- 
nost republik in vseh občanov na področju posameznih republik. Prav v tej 
situaciji pa je Izvršni svet menil, da je Slovenija dolžna zagovarjati maksi- 
malno stopnjo*, ne glede na razlike v oceni škode, ker gre pri tem vprašanju 
za solidarnost v odnosu do ostalih republik, ki so ob teh nesrečah doživele 
relativno in absolutno znatno večjo škodo in se morajo danes boriti z znatno 
večjimi težavami. 

To pomeni, da bi s sprejetjem tega zakonskega predloga, kakor tudi maksi- 
malne stopnje v določilih zakona, pokazali tudi določeno' solidarnost do> ostalih 
republik, ki se borijo, kot sem omenil z znatno večjimi težavami. To je bilo 
tudi stališče seje Izvršnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije. 

V odgovoru na vprašanje, ki zadeva pobiranje tega davka od včerajšnjega 
dneva, to se pravi, še preden je predlog zakona prišel v obravnavo Republi- 
škemu zboru, bi navedel, da je ta problem bil obravnavan tudi na včerajšnji 
seji. Pri tem gre predvsem za tehničen problem, ki je v naslednjem. Organi, 
ki so določali nove cene, so bili postavljeni pred naslednjo alternativo. Ali ob 
določitvi novih cen zvišati cene za določen znesek in temu pribiti oziroma v to 
ceno vključiti tudi 2 ■%> .davek za poplave ali pa postaviti novo ceno in čez 
3 dni ceno artiklov vnovič zvišati za 2 %>. Glede na. dano situacijo se je izbrala 
prva alternativa, s tem, da bi v primeru, če bi predlog zakona ne bil sprejet, 
do znižanja prišlo po treh dneh za 2°/o. Organi, ki so določili nove cene, so 
menili, da je to lažje opravičljivo in bolj utemeljeno, kot da bi prišlo v na- 
slednjih dneh, zlasti v sedanji situaciji, do ponovnega zvišanja cen. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli kdo besedo? Ali se tovarišica po- 
slanka zadovolji s pojasnilom?' (Ela Ulrih: Ne preveč.) Prosim, da še predstavnik 
odbora da pojasnilo glede datuma. Predlog zakona jasno govori, da začne veljati 
z 28. julijem 1965, ne pa s 26. julijem 1965. 

Ivan Lužovec: O začetku veljavnosti predloga zakona o dadatnem 2 °/o 
prometnem davku na maloprodajo za odpravo škode od poplav, je naš odbor 
precej razpravljal. Predlog Izvršnega sveta je določal, naj stopi zakon v veljavo 
s 26. julijem tako, kakor so se spremenile cene v trgovinah. Ob obravnavanju 
tega člena predloga zakona je bilo načeto vprašanje, da ni v skladu z našo 
ustavo, da se določena dajatev pobira in predpisuje za nazaj. Pri tem je bil v 
ospredju predvsem problem, ki ga je že tovariš Miloš Oprešnik kot predstavnik 
Izvršnega sveta pojasnil, da smo bili pred alternativo, da v roku 2 dni zopet 
spreminjamo cene. Glede na ustavna določila smo se odločili, da velja zakon 
z današnjim dnem in da se pri tem postavi vprašanje, kaj storiti z zneskom 
tega davka, ki je bil že pobran v teh dveh dneh. 

Predlog zakona določa, da se pobira davek od vseh izdelkov, od katerih 
se že sedaj plačuje občinski davek v prometu na drobno. 

Pregled prometa v trgovini v preteklih dveh letil nam kaže, da so v teh 
dneh vse tiste prodajalne, v katerih se plačuje občinski davek na promet pro- 
izvodov, bile v glavnem zaprte zaradi inventure in določanja novih cen. Po- 
udariti je treba, da se na prehrambene proizvode občinski davek na malo- 
prodajo ne pobira in analogno tudi ta dodatni davek ne. 

Pri vsem tem se je pojavil problem v tem, kakšno stališče bo zavzela v 
zvezi z omenjenim davkom služba družbenega knjigovodstva glede na to, da 
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so trgovska podjetja v preteklih dveh dneh že vkalkulirala davek v prodajno 
ceno na podlagi navodil republiških organov, ko zakon še ni bil v veljavi. 
V razpravi v odboru smo pretehtali, ali je pomembnejše, da se uveljavi veljav- 
nost zakona za nazaj in smo na ta način skregani z ustavnimi določili, ali pa 
sprejmemo zakon z veljavnostjo od danes in hkrati rečemo, kam z davkom, 
pobranim v preteklih dveh dneh, ko zakon še ni bil v veljavi. Če bi se torej 
odločili za dosledno tolmačenje našega stališča, bi morali objaviti, da ima vsak 
občan, ki je v teh dveh dneh kupil kakršenkoli izdelek, pri katerem je bil že 
vkalkuliran 2 %> dodatni prometni davek za odpravo škode po poplavah pravico, 
da od trgovskega podjetja, če razpolaga z dokumentacijo, da je to blago pri 
njem kupil, zahteva povrnitev tega prometnega davka. 

Trgovska podjetja pa se bodo v tem primeru znašla v nevšečnem položaju. 
Tudi v odnosu do službe družbenega knjigovodstva, ker so pravzaprav pobirala 
določene družbene dajatve brez zakonske osnove. Vendar menim, da so zneski, 
ki so bili v teh dveh dneh pobrani, minimalni, kar potrjujejo tudi ocene in 
izjave predstavnikov bank. Problem, ki je nastal s tem, da se je ta davek 
pobiral ta dva dni, ne bi smel delati trgovskim podjetjem nikakršnih težav, 
ker če so davek pobrala, ga bodo ali odvedla na poseben račun ali pa bo to 
moralo biti urejeno s posebnim tolmačenjem Republiškega sekretariata za fi- 
nance oziroma službe družbenega knjigovodstva. Kolikor pa je potrošnik pri 
tem zaradi tega, ker zakon ni bil še v veljavi, oškodovan, pa ima pravico, da 
zahteva od trgovskega podjetja povračilo v višini plačanega dodatnega pro- 
metnega davka. Iz teh razlogov se je tudi naš odbor strinjal z amandmajem, 
ki ga je dal predstavnik Izvršnega sveta na naši seji, da zakon ne velja od 26. 
julija 1965, ampak od današnjega dne, t. j. od 28. julija 1965. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev se je vzdržalo.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o uvedbi po- 
sebnega 2 fl/o prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škode, 
povzročene po poplavah. Zakon začne veljati z 28. julijem 1965. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o oprostitvi pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah 
jugoslovanskih železnic. 

Predlog zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil Iz- 
vršni svet Skupščine SRS in je kot svojega predstavnika določil Miloša Opreš- 
nika. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno 
obrazložitev? (Ne želi.) Besedo ima predsednik IS Janko Smole. 

Janko Smole: Tovariši in tovarišice: Želel bi spregovoriti nekaj besed 
o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o oprostitvi prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovan- 
skih železnic. 

Izvršni svet je ta zakon obravnaval na svoji seji in mu je predvsem zaradi 
bistveno nove proračunske situacije posvetil precej pozornosti. Znano je, da je 
z novimi zveznimi predpisi dobila proračunska potrošnja posebno mesto v sklopu 
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celotnih nalog, ki se postavljajo pri uresničevanju gospodarske reforme. Novi 
instrumenti, ki odrejajo proračunsko potrošnjo, ne postavljajo samo nove kvan- 
titativne okvire za oblikovanje sredstev proračunske potrošnje na nivoju re- 
publike in občin, ampak hkrati predstavljajo tudi okvir za skrčenje proračunske 
potrošnje v vsaki družbeno-politični skupnosti in napor, ki je potreben za ures- 
ničitev ciljev naše gospodarske reforme. 

V poročilu odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora 
je navedeno, da ne razpolagamo z zadostnimi podatki, na podlagi katerih bi 
lahko pretehtali omejitve v proračunski potrošnji in na podlagi katerih bi lahko 
kvalificirano odločali ali se zakonski predlog sprejme ali ne. Res je, da Skup- 
ščini SR Slovenije v tem trenutku niso mogli biti predloženi potrebni podatki 
in potrebna dokumentacija, ki bi pokazala, v kakšnem položaju se bodo znašle 
občine in republika na podlagi delovanja novih instrumentov. Ne glede na to, 
da takšna dokumentacija ni bila predložena, pa so novi instrumenti znani. Do 
sedaj so se proračunski dohodki republike in občin v glavnem oblikovali iz 
prispevka od osebnega dohodka. Dosedanja stopnja tega prispevka je znašala 
14,5 '»/o. Po novem zveznem zakonu pa znaša stopnja 8^/0. Razen tega je z 
novimi zveznimi predpisi omogočeno republiki in občinam udeležba pri zveznem 
prometnem davku od maloprodaje, ki bo od prilike nadomestil praibližno 2 /o 
dosedanjega prispevka od osebnega dohodka. Iz tega je razvidno, da bodo na- 
mesto dosedanje stopnje prispevka iz osebnega dohodka v višini 14,5 «/0 druž- 
benopolitične skupnosti v bodoče s kombinacijo prispevka iz osebnega dohodka 
in udeležbe na prometnem davku dosegle maksimalno stopnjo 10 °/o prejšnjega 
prispevka iz osebnega dohodka, kar pomeni znižanje za 31fl/o. Upoštevati pa 
moramo še, da znižanje osnovnih virov, iz katerih se napaja proračunska po- 
trošnja za 31 !°/o, dej.ansko zadene preostalih pet mesecev, to se pravi obdobje 
od 1. avgusta letos do konca leta. Zato bo1 v tem obdobju nujno prilagoditi 
proračunsko potrošnjo tej novo nastali situaciji. Zaradi tega menim, da lahko 
že danes na osnovi objavljenih zveznih predpisov vidimo, kako močno se bo 
zmanjšala proračunska potrošnja in kakšni napori bodo potrebni,^ da bomo 
ob rebalansu proračuna v občinskih in republiških skupščinah našli najbolj 
ustrezne rešitve. 

Nadalje bi v zvezi z obravnavanim zakonskim predlogom omenil, da je 
poglavitna funkcija prispevka iz osebnega dohodka kritje potreb splošne po- 
trošnje oziroma tistega dela splošne potrošnje, ki se oblikuje iz proračuna. 
Menim, da je treba v novih razmerah, zlasti spričo navedenih kvantitatvnih 
restrikcij proračuna ta instrument dosledno namensko uporabljati in da mo- 
rajo zaradi tega ob rebalansu proračuna izpasti iz njega vsa tista sredstva, 
ki so v preteklosti predstavljala razne materialne intervencije na področju 
gospodarstva, predvsem pa tista sredstva, ki so skozi proračun predstavljala 
prelivanje osebnega dohodka v razne gospodarske investicije. Ce tega ne bomo 
izvedli in če ne bomo izključno namensko uporabili prispevka iz osebnega 
dohodka samo za proračunske potrebe, bomo prišli v zelo težek položaj, kako 
spričo zmanjšanega obsega proračunskih dohodkov opraviti selektivno delitev 
dohodkov na razne oblike potrošnje in to tako, da bodo osnovne funkcije 
proračuna v čim večji meri zagotovljene. Zaradi tega menim, da gre v tem 
tudi za načelno vprašanje, da je to vprašanje povezano z vlogo instrumentov 
delitve in zakaj uporabljamo posamezne instrumente, zato sem mnenja, da 
moramo pri tem izhajati iz dejstva, da se sredstva za osebno potrošnjo lahko 
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koristijo le za osebno potrošnjo oziroma za oblikovanje določenih sredstev 
splošne potrošnje. 

Prav tako menim, da v primeru, če bi sprejetje zakonskega predloga od- 
ložili, to ne zadeva samo republiški proračun, ampak- se to tiče tudi vseh 
občinskih skupščin v Sloveniji. Izvršni svet se je v začetku leta dogovoril z 
občinskimi skupščinami, da večina občin odstopi del prispevka iz osebnega do- 
hodka v korist formiranja določenih sredstev, ki so potrebna za modernizacijo 
železnic. Vendar je to bilo v bistveno drugačnih razmerah, v razmerah znatno 
večjih proračunskih dohodkov in znatno večjih možnosti glede oblikovanja 
prispevka iz osebnega dohodka. Ta zakon je bil torej sprejet v pogojih višjih 
stopenj prispevka od osebnega dohodka in znatno večjih proračunskih sredstev, 
pa tudi v specifičnih pogojih, v katerih se je takrat nahajala železnica. To so 
bili namreč pogoji pred gospodarsko reformo, pred zvišanjem železniških tarif, 
ko železnica ni mogla s svojimi doho-dki kriti niti osebnih dohodkov in celo 
enega dela poslovnih stroškov, temveč je bila zato potrebna intervencija s sitrani 
federacije. Ker je federacija morala že v preteklem letu pokrivati primanjkljaj 
železnice, prav tako pa ga pokriva tudi v letošnjem letu, smo zaradi tega v 
takratnih pogojih menih, da je potrebno, da tudi republika prispeva k reše- 
vanju izredno težkega položaja, v katerem so se znašli delovni kolektivi želez- 
niških podjetij. Mnenja sem, da se ta položaj z gospodarsko reformo nekoliko 
spreminja. Z gospodarsko reformo so postavljeni drugačni materialni okviri, 
ki vendarle omogočajo železniškim kolektivom drugačno oblikovanje tarif. Po- 
vsem jasno pa je, da nove železniške tarife ne rešujejo v celoti probleme že- 
leznice, kar tudi ni bilo mogoče pričakovati, da bi namreč nove tarife v celoti 
lahko rešile vprašanje akumulativnosti in razširjene reprodukcije v tisti panogi, 
ki je bila leta in leta zapostavljena glede sredstev in vlaganj. Zdi se mi pa, da 
tudi v bodoče kljub povečanim tarifam ostaja problem razširjene reprodukcije 
in modernizacije pri železnici odprt. Zato menim, da je treba to urejati z ustrez- 
nimi namenskimi instrumenti, da je to vprašanje celotnega našega sistema 
razširjene reprodukcije, da je to vprašanje določene intervencije, ki jo bo 
družba najbrž tudi v bodoče morala zagotavljati kot dodatno pomoč železnici 
za njeno modernizacijo. V ta namen pa bodo morala biti uporabljena ustrezna 
namenska sredstva, bodisi sredstva raznih rezervnih skladov, ali pa druga 
intervencijska sredstva. To vprašanje pa ni aktualno samo pri železnici, temveč 
zadeva tudi številne druge panoge, v katerih problem razširjene reprodukcije 
prav tako ni rešen. Menim pa, da bi bilo nepravilno, da glede na to, da problem 
razširjene reprodukcije v teh panogah ni rešen, zmanjšana proračunska sredstva 
uporabiti za družbeno intervencijo za zagotovitev investicijskih sredstev. 

Glede tekočih nalog na področju proračuna je pomembna zlasti priprava 
na izdelavo rebalansa tako republiškega kot občinskih proračunov, o katerih 
bomo razpravljali v mesecu septembru, ko bo Skupščini lahko predložen 
ustrezen predlog rebalansa republiškega proračuna. To pomeni, da bo treba 
mesec avgust zelo intenzivno izkoristiti za priprave za izdelavo rebalansa in 
ustreznih analiz, ki naj bi omogočile, da v okviru zmanjšanega globala pro- 
računa na najbolj smotrn in najbolj selektiven način zagotovimo razne oblike 
proračunske potrošnje. 

V zvezi s tem bi že sedaj opozoril na nekatere probleme, za katere nismo 
imeli časa, da vam poprej dostavimo dokumentacijo, na podlagi katere bi 
dobili boljši vpogled v ta vprašanja. Eden izmed teh problemov je tudi v tem, 
da danes odložimo predlog zakona in se na ta način najmanj za dva meseca 
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odpovemo določenim dohodkom, ki po svoji naravi spadajo v proračun. Na 
osnovi analize, ki jo je izvršil Republiški sekretariat za finance, bo znižanje 
proračunskih prispevkov v SR Sloveniji za obdobje 5 mesecev predstavljalo 
11 milijard 500 milijonov dinarjev, od česar odpade na republiški proračun na 
osnovi do sedaj sprejetih obveznosti nekaj preko 4 milijarde dinarjev. Ce upo- 
števamo, da 'gre v okviru republike za znižanje proračunov v višini 11 milijard 
500 milijonov dinarjev oziroma za znižanje republiškega proračuna za 4 mili- 
jarde dinarjev, se moramo naj resneje zamisliti, kako bomo te probleme pro- 
računske potrošnje v bodoče reševali. Omenil bi, da smo do danes številne pro*- 
bleme proračunske potrošnje reševali na ta način — kar pa, je bilo mogoče 
samo začasno — da smo npr. cestam iz leta v leto zniževali sredstva in da smo 
na ta način padli izpod vsakega minimuma sredstev, ki so potrebna za redno 
vzdrževanje cest, da o izgradnji novih cest sploh ne govorim. V zvezi s tem se 
postavlja vprašanje, da če bomo spričo nerešenih problemov razširjene repro- 
dukcije pri železnici še naprej odstopali organizacijam jugoslovanskih železnic 
proračunski prispevek iz osebnega dohodka, obenem pa zmanjševali proračunsko 
potrošnjo, ko' bomo v okviru te potrošnje morali zmanjšati še tista pičla sred- 
stva, ki so do sedaj namenjena za vzdrževanje cest, potem se v resnici postavlja 
vprašanje, ali sta obe dejavnosti v resnici v enakopravnem položaju, ker je pri 
eni in drugi dejavnosti odprt problem vzdrževanja in problem njihove nadaljnje 
razširjene reprodukcije. Z novimi zveznimi zakoni se vzdrževanje cest rešuje 
le v zelo majhni meri. Cestna podjetja bodo v bodoče prejemala le 10 din več 
od prodaje litra bencina, kar omogoča le minimalno povečanje sredstev, ki so 
potrebna za vzdrževanje cest, kar pomeni, da teža vzdrževanja cest še vedno 
ostane na samem proračunu. 

Tovariši, menim, da so to razlogi, ki narekujejo, da temeljito razmislimo 
o predlogu odbora za družbeni plan, finance in proračun, da se sprejetje zakon- 
skega predloga odloži. Menim, da bi takšno odlaganje, ki v bistvu pomeni 
odlaganje določenega priliva v proračune, za dobo 2 mesecev, moralo biti ve- 
zano na konzultacijo z zainteresiranimi občinami, ker pri tem ne razpravljamo 
samo o sredstvih republiškega proračuna, ampak razpravljamo tudi o sredstvih 
občinskih proračunov. Menim pa, da danes nihče ne more prevzeti obveznosti, 
ki bo občinam zagotavljala, da bo spričo omejitev proračunske potrošnje izpad 
dohodkov, ki bo nastopil, če se sprejem zakonskega predloga odloži za 2 meseca, 
kompenziran na drug način. Mnenja sem, da bodo občine v tej proračunski 
razpravi spričo novih pogojev njihovega poslovanja vsekakor zahtevale, da se 
dogovor, ki je bil v zvezi s prispevkom iz osebnega dohodka delavcev na želez- 
nici sprejet v začetku leta, revidira in da se prilagodi njihovi zmogljivosti in 
njihovim nalogam, ki jih imajo na področju proračunske potrošnje. 

In končno apeliram na to, da v izvajanju gospodarske reforme vsakemu 
instrumentu damo svoje ustrezno mesto. Pri tem bi opozoril na razpravo v 
zvezni skupščini ob formiranju republiških rezervnih skladov, ki naj bi se v 
bodoče oblikovali iz prispevka iz osebnega dohodka. Glede teh sredstev je bilo 
v Zvezni skupščini zavzeto jasno stališče, da se ta sredstva lahko prvenstveno 
uporabljajo samo za intervencije na področju osebnih dohodkov. Drugače bi 
namreč prišli v nemogoč položaj, da obremenjujemo osebni dohodek vsakega 
delavca in iz teh sredstev oblikujemo rezervni sklad, ki ga uporabljamo 
prvenstveno za neke investicijske intervencije. Zaradi tega v imenu Izvršnega 
sveta predlagam, da danes o predlogu tega zakona razpravljamo in ga sprej- 
memo, ker nam bo to izredno olajšalo napore pri rebalansu našega proračuna. 
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Kolikor pa ste mnenja, da ni potrebno, da danes zakonski predlog sprej- 
memo, vnaprej opozarjam na dodatne težave, ki bodo nastale pri rebalansu 
proračuna. Predvsem pa opozarjam na to, da če nismo uspeli proračunu vrniti 
tistih sredstev, ki so (bila do zdaj po svoji funkciji na nek način nenamensko 
porabljena iz proračuna, potem menim, da nam je več ali manj blokirana pot 
za vsakršne druge korake na področju omejevanja proračunske potrošnje, ki pa 
so nekoliko težji in ki se prvenstveno tičejo tistega, kar že po svoji funkciji 
spada v proračun. To so vprašanja omejitve proračunskih izdatkov za družbene 
službe in vprašanje razne druge dejavnosti, ki imajo svoje mesto v proračunu. 
Zato predlagam v imenu Izvršnega sveta, da razpravljamo o tem zakonskem 
predlogu in ga tudi sprejmemo, ker bomo s tem olajšali napore, da v drugem 
polletju najdemo najbolj primerne in ustrezne rešitve za prilagoditev prora- 
čunske potrošnje novo nastalim pogojem, da namreč kljub zmanjšanju pro- 
računske potrošnje pokrijemo določene prioritetne potrebe, ki imajo glede na 
naloge, ki se postavljajo v zvezi z gospodarsko reformo, še posebej svoje mesto 
v proračunu. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za družbeni plan, finance in proračun in pa zakonodajno-pravna komisija. Ali 
želita predstavnik odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Da.) 
Prosim! 

Franci Kolar: Tovariši ce in tovariši poslanci! Ker ste že prejeli po- 
ročilo k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o oprostitvi prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovan- 
skih železnic, bi samo še na kratko opozoril na nekatere podatke, ki še niso bili 
danes v celoti tu omenjeni. 

Kakor je znano, je Skupščina sprejela ta zakon v začetku letošnjega leta, 
ko je že bilo več ali manj znano, da gremo odločno po poti priprav za uresni- 
čevanje gospodarske reforme. Odbor za družbeni plan, finance in proračun Re- 
publiškega zbora se dejansko zaradi prekratkega časa ni mogel v celoti seznaniti 
z vsemi finančnimi, ekonomskimi in drugimi posledicami, ki bi jih sprejetje 
predlaganega zakona o prenehanju veljavnosti zakona o oprostitvi prispevka 
iz osebnega dohodka delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic povzro- 
čilo. Vnaprejšnji podatki nam kažejo, da bi se od avgusta do decembra letos 
iz prispevka iz osebnega dohodka delavcev v organizacijah jugoslovanskih že- 
leznic v SR Sloveniji zbralo nekaj čez 800 milijonov dinarjev za republiški 
proračun, nekaj čez 200 milijonov dinarjev v skupne rezerve in okrog 253 mili- 
jonov dinarjev za federacijo1. Republiški proračun bi potemtakem iz tega na- 
slova pridobil mesečno približno 162 milijonov dinarjev. 

Poslanci odbora za družbeni plan, finance in proračun smo šele včeraj pred 
sejo prejeli orientacijski pregled oblikovanja proračunskih sredstev v Sloveniji, 
tako glede oblikovanja republiškega kakor tudi občinskih proračunov, prav tako 
pa smo prejeli informacijo Skupnosti železniških transportnih podjetij v SR 
Sloveniji. V informaciji skupnosti železniških transportnih podjetij se navaja, 
da so sredstva, ki so organizacijam jugoslovanskih železnic ostajala iz tako 
oproščenega plačevanja prispevka iz osebnega dohodka, bila namenjena in že 
v polni meri, kolikor je pač finančno in tehnično bilo mogoče, uporabljena za 
modernizacijo zlasti magistralnih železniških prog. Kljub temu, da smo prejeli 
omenjeno informacijo in orientacijski pregled oblikovanja proračunskih sred- 
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stev v SR Sloveniji, in da nam je sicer splošna situacija znana, pa to gradivo 
vendarle nismo mogli zaradi prekratkega časa v celoti proučiti, predvsem mislim 
tu na vse tiste probleme in posledice, ki bi nastale za proračun posameznih 
organov državne uprave ter posamezne javne službe. Vsi ti vzroki pa so navedli 
odbor za družbeni plan, finance in 'proračun Republiškega zbora, da predlaga 
temu zboru, naj odloži razpravo o predloženem zakonu. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za predloženi zakon, naj dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (12 poslancev dvigne roko.) Se 
je kdo vzdržal? (9 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o prenehanju veljave 
zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja de- 
lavcev organizacije jugoslovanskih železnic. 

Opozoril bi na to, da bomo morali počakati še na izid glasovanja v Gospo- 
darskem zboru. 

Predlagam, da prekinemo sejo in odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 12.40.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi 
stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in .pokojninsko zavarovanje ter pri- 
spevka za otroški dodatek od 1. avgusta do 31. decembra 1965. 

Skupščina socialnega zavarovanja Socialistične republike Slovenije je včeraj 
sprejela sklep o določitvi stopnje dolgoročnih zavarovanj. V skladu s predpisi 
bi morala dati Skupščina Socialistične republike Slovenije svoje soglasje k do- 
ločitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
ter prispevka za otroški dodatek. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Erno Podbregar. 
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravah o 
ukrepih za stabilizacijo gospodarstva in ob sprejemu predpisov v zvezi z go- 
spodarsko reformo je bilo izrecno poudarjeno, da se bodo morah v prizadevanja 
za dosego smotrov gospodarske reforme aktivno vključiti vsi subjektivni fak- 
torji ne samo s področja gospodarstva, ampak tudi s področja negospodarskih 
dejavnosti. Napoii, da bi dosegli čim bolj racionalno uporabo sredstev, niso 
torej le stvar gospodarstva, to je tistih, ki sredstva ustvarjajo, ampak so za to 
odgovorni tudi vsi tisti, ki sredstva trosijo. V zvezi s tem je bilo posebej po- 
udarjeno, da bo treba določiti poseben režim za uporabo sredstev socialnega 
zavarovanja, in sicer v smislu racionalnejše porabe, da bi tudi s tem čim bolj 
razbremenili vse delovne organizacije, zlasti pa še gospodarstvo, ki bo ob po- 
gojih gospodarske reforme moralo ob maksimalnih naporih vseh članov ko- 
lektivov premagati številne težave. 

Z novimi zveznimi predpisi, to je z zakonom o spremembi zakona o najvišji 
meji, do katere se sme določiti stopnje prispevka za socialno zavarovanje in z 
zakonom o povečanju pokojnin in otroških dodatkov, se tudi socialno zavaro- 
vanje vključuje v gospodarsko reformo, in sicer tako, da se zmanjšujejo do- 
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hodki skladov socialnega zavarovana zaradi razbremenitve delovnih organizacij, 
hkrati pa povečujejo njegove obveznosti, zaradi povečanja življenjskih stroškov, 
kot posledica ukrepov za stabilizacijo. Tako je s prej omenjenim zveznim za- 
konom določeno, da sme stopnja skupnih prispevkov za socialno zavarovanje 
od 1. avgusta letošnjega leta dalje znašati 20,5%, zaradi povečanih življenjskih 
stroškov pa se sredstva za pokojnine povečajo od 1. avgusta dalje za 23 % 
v povprečju, otroški dodatki pa za 1200 dinarjev za vsakega otroka tistih za- 
varovancev, ki imajo pravico do polnega. otroškega dodatka. Ob tako znižani 
meji skupne stopnje prispevka za socialno zavarovanje je Skupščina republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja sprejela sklep, da se na področju dolgoročnih 
zavarovanj stopnja za invalidsko in pokojninsko zavarovanje zniža od doseda- 
njih 11,5% na 10,8°/», višina stopnje prispevka za otroški dodatek naj bi ostala 
nespremenjena in še nadalje znašala 1,7 %. Glede stopnje osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje pa Skupščina republiške skupnosti socialnega za- 
varovanja meni, da bi se dosedanja najvišja meja v višini 8,5% znižala na 
8 % ob predpostavki, da je treba potrošnjo zdravstvenega zavarovanja uskladiti 
z dohodki, ki jih zagotavlja nova znižana stopnja. Zaradi znižanja stopnje pri- 
spevkov za socialno zavarovanje bodo sredstva skladov socialnega zavarovanja 
za 21 700 milijonov din nižja kot bi bila, če bi veljala do konca leta stopnja 
24%, ki je veljala ob začetku letošnjega leta, oziroma bodo za 9700 milijonov 
din nižja glede na novo stopnjo, to je 20,5, veljavno od 1. avgusta. Zaradi p*>- 
večanih obveznosti do zavarovancev pa se bo obremenitev skladov invalidskega 
in pokojninskega zavarovanja povečala za 5055 milijonov, obremenitev sklada 
otroškega dodatka pa 1600 milijonov. Po sklepu skupščine republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja naj bi se povečani izdatki zaradi valorizacije pokojnin 
in povečanih otroških dodatkov krili iz rezerv skladov invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja oziroma sklada otroškega dodatka. Glede na znižano 
stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje pa naj bi se izdatki 
zdravstvenega zavarovanja brezpogojno uskladiti s predvidenimi dohodki. Skup- 
ščina skupnosti socialnega zavarovanja meni, da bi bilo to mogoče doseči zlasti 
z ukrepi, kot so>: zmanjšanje izdatkov za nadomestilo osebnih dohodkov ob 
bolezni in poškodbi, z znižanjem odstotka odsotnosti z dela, z omejitvijo zdrav- 
ljenja v naravnih zdraviliščih, z izkoriščanjem notranjih rezerv v zdravstvenih 
zavodih, z znižanjem stroškov službe socialnega zavarovanja, kar naj bi se do~ 
seglo z boljšo organizacijo dela in boljšo organizacijo komunalnih skupnosti in 
komunalnih zavodov za socialno zavarovanje, ter z gmotnim zainteresiranjem 
zavarovancev na čim bolj racionalni potrošnji sredstev socialnega zavarovanja, 
kar naj bi se doseglo s participacijo zavarovancev k stroškom zdravstvenega 
varstva. 

Omejitev splošne potrošnje, v kateri znaša delež socialnega zavarovanja 
skoraj 33 %, kar je v preteklem letu predstavljalo okoli 106 milijard dinarjev, 
naj bi pomenilo pomemben prispevek k prizadevanjem in naporom za uspešno 
realizacijo smotrov gospodarske reforme. V ta prizadevanja naj bi se vključili 
tudi vsi prizadeti činitelji, ki nastopajo v potrošnji sredstev socialnega zavaro- 
vanja, kakor tudi tisti, ki so posredno ali neposredno odgovorni za usp>ešno 
delovanje te službe. Interes vseh prizadetih, med katere pa ne sodijo samo 
zdravstvene ustanove in organi, odgovorni za delovanje zdravstvene službe, 
temveč tudi skupščine skupnosti socialnega zavarovanja, službe socialnega za- 
varovanja, delovne organizacije, občinske skupščine in zavarovanci sami, mora 
biti, da se razpoložljiva sredstva kar najbolj racionalno trošijo in to ne samo 
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za čimbolj učinkovito zdravstveno varstvo, temveč za celotno dejavnost social- 
nega zavarovanja. 

Znano je, da so se v preteklih letih v skladih socialnega zavarovanja zbrala 
znatna sredstva, predvsem kot posledica povečane proizvodnje in v zvezi s tem 
izredno povečanim številom zaposlenih, zavestnih naporov za povečanje osebne 
potrošnje, kakor tudi stagnacije pokojnin v preteklih letih. 

Ob vseh teh kvantitativnih premikih pa je stopnja prispevka za socialno 
zavarovanje vse od leta 1963, ostala, nespremenjena. Priporočilo o konkretnih 
nalogah na področju socialnega zavarovanja o;b prehodu na nov sistem financi- 
ranja, ki ga je v 1963. letu sprejela takratna Ljudska skupščina in ga naslovila 
na vse prizadete činitelje s področja socialnega zavarovanja, to je na organe 
družbenega samoupravljanja socialnega zavarovanja, kakor tudi na organe de- 
lavskega samoupravljanja, organe samoupravljanja v ostalih organizacijah in 
na tedanje ljudske odbore, ni prineslo zaželenih rezultatov. Priporočilo je po- 
stavilo nekaj načelnih, vendar dokaj konkretnih stališč, po katerih naj bi se 
v naslednjih letih oblikovala politika formiranja in porabe sredstev socialnega 
zavarovanja, zlasti še zdravstvenega zavarovanja. 

Med pomembnejša sodijo zlasti ustrezna obremenitev osebnih dohodkov de- 
lovnih organizacij s prispevki za socialno zavarovanje, določanje meril za tiste 
instrumente, ki spadajo v pristojnost organov družbenega samoupravljanja v 
socialnem zavarovanju in ki naj bi spodbujali k zmanjševanju stroškov zdrav- 
stvenega in invalidskega zavarovanja. Ureditev odnosov do zdravstvenih za- 
vodov, da se bodo ob vse večjem osamosvajanju službe lahko hitreje razvijala. 
Racionalizacija in modernizacija službe socialnega zavarovanja ter ustrezna 
kadrovska zasedba ter aktivno in konkretno sodelovanje ljudskih odborov ozi- 
roma občinskih skupščin pri izvajanju pravilne politike potrošnje skladov so- 
cialnega zavarovanja. 

Kakšno je danes stanje in kako so se realizirala stališča priporočila, bom 
poskušala prikazati z nekaterimi -konkretnimi podatki, hkrati pa s tem pred- 
vsem opozoriti, kakšne so možnosti za vključitev tega dela splošne potrošnje za 
ostvaritev smotrov gospodarske reforme. Kot že omenjeno, je v letu 1964 znašal 
delež socialnega zavarovanja v splošni potrošnji okoli 33 '°/o. Izdatki za socialno 
zavarovanje so pri tem znašali 106 milijard din, kar pomeni 24,5 milijarde din 
ali 30 % več kot v letu 1963. S tem se je delež izdatkov socialnega zavarovanja 
v splošni potrošnji povečal za 2,4 "/o. Delež izdatkov za zdravstveno zavarovanje 
je v splošni potrošnji znašal 16,4% in je bil za 2,6 °/o večji kot v letu 1963. 
Izdatki so se namreč povečali v letu 1964 za 15 400 milijonov din, to je za 44 % 
in so znašali 50 400 milijonov din. 

Dohodki službe socialnega zavarovanja so se v primerjavi z letom 1963 
v letu 1964 povečali za več kot 1 milijardo din ah za 39 % in so znašali 3635 
milijonov din. Od tega dohodki komunalnih zavodov 3069 milijonov din, do- 
hodki republiškega zavoda pa 566 milijonov din. To pomeni, da je v preteklem 
letu vsak aktivni zavarovanec prispeval za službo socialnega zavarovanja preko 
6000 dinarjev. Zavodi za socialno zavarovanje so v svoje poslovne sklade v pre- 
teklem letu izločili 294 milijonov din, kar pomeni 178 000 din na zaposlenega, 
to pa je 23% več kot v gospodarstvu Slovenije, kjer je ta znesek na zaposle- 
nega znašal 145 000 dinarjev. V sklad skupne porabe so zavodi iz sredstev 
čistega dohodka izločili 292 milijonov din, to je 176 000 din na zaposlenega, kar 
je 3-krat več kot v gospodarstvu, kjer je v preteklem letu ta znesek znašal 
na zaposlenega 56 600 dinarjev. Medtem ko je bilo v gospodarstvu Slovenije 
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v letu 1964 na enega zaposlenega vloženih za stanovanjsko izgradnjo 24 314 
dinarjev, je ta znesek na enega zaposlenega v službah socialnega zavarovanja 
znašal skoraj 60 000 dinarjev ali 2,5-krat več. Za letni oddih in počitniške do- 
move pa je na enega zaposlenega v zavodih socialnega zavarovanja bilo po- 
rabljenih skoraj 6-krat več kot v gospodarstvu. V tej zvezi je važno tudi, kakšen 
je strokovni sestav kadrov v zavodih. Skupno število zaposlenih v službah so- 
cialnega zavarovanja je na dan 31. junija letošnjega leta znašalo 1503, vključno 
s pripravniki ter s tehničnim in pomožnim osebjem pa 1652. Po sistemizaciji 
pa je predvideno skupaj 1804 mest, torej 152 več kot znaša dejanska zasedba, 
pri tem pa imajo zavodi 499 manj uslužbencev z visoko, višjo in srednjo iz- 
obrazbo in 387 več z nižjo izobrazbo, kot naj bi jih imeli po sistemizaciji. 

Povprečni osebni dohodki zaposlenih v zavodih za socialno zavarovanje so 
v letu 1964 znašali 60 362 dinarjev in so bili v primerjavi z letom 1963 večji 
za 32'°/o, v obdobju prvih petih mesecev letošnjega leta pa so v povprečju 
porastli na 72 500 dinarjev na zaposlenega. Stroški službe na enega zaposlenega 
zavarovanca so bih v preteklem letu v Sloveniji najvišji in so se v letu 1964 
povečali približno za 22 °/o v primerjavi z letom 1963. 

Ob tolikšnih stroških službe socialnega zavarovanja se še posebej postavlja 
vprašanje učinkovitosti tistih instrumentov v financiranju socialnega zavaro- 
vanja, ki naj bi praviloma spodbujali k izboljšanju zdravstvenega varstva in 
higienskih razmer v delovnih organizacijah in k zmanjševanju stroškov zdrav- 
stvenega zavarovanja. Uporaba in določanje stopnje dodatnega prispevka, ki 
bremeni sredstva za osebne dohodke delovnih organizacij, kakor tudi odsto- 
panje delovnim organizacijam dela osnovnega prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje za izplačevanje nadomestil osebnega dohodka za obolenja do 30 dni in 
stroške zdravljenja za primer nesreče pri delu, nista bila v skladu s pričakovano 
stimulativno funkcijo teh dveh instrumentov. Odstopljena sredstva za nadome- 
stila osebnega dohodka do 30 dni naj bi vplivala na delovne skupnosti, da bi 
si prizadevale zmanjšati stroške, kajti neuporabljena odstopljena sredstva osta- 
nejo na razpolago delovni organizaciji za napredek zdravstvenega varstva. V 
praksi pa učinkovitost tega instrumenta ni prišla do izraza, ker temeljijo me- 
rila za določitev odstopljenih sredstev le na povprečnih izdatkih za preteklo 
obdobje. 

Dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje naj bi zato v novem sistemu 
financiranja zdravstvenega zavarovanja prenesel del rizične skupnosti in odgo- 
vornosti, v tej panogi zavarovanja na posamezne panoge, skupine oziroma pod- 
skupine delovnih organizacij in celo na posamezne delovne organizacije s tem, 
da bi bile te bolj ali manj obremenjene glede na zdravstveno stanje oziroma 
zdravstvene razmere delavcev v delovni organizaciji. Ta instrument naj bi torej 
imel represivni in stimulativni značaj, bil pa bi lahko učinkovit le tedaj, če 
bi bil zasnovan na merilih, ki bi odražala zdravstvene razmere v delovni orga- 
nizaciji. Danes ima dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje izrazito iskalni 
značaj, saj ga komunalne skupnosti podpisujejo glede na sredstva, ki so jim 
potrebna za kritje primanjkljajev. Dohodki od tega prispevka so v preteklem 
letu znašali preko 7,5 milijarde din, kar predstavlja 21 %> sredstev zbranih z 
osnovnim prispevkom za zdravstveno zavarovanje. 

Ob teh in še nekaterih drugih ugotovitvah, ki jih bom navedla kasneje, 
ostajajo odprta nekatera osnovna vprašanja, med katera sodijo zlasti: ali je 
sedanja organizacija socialnega zavarovanja racionalna ali ni zaradi svoje kom- 
pliciranosti predraga in neučinkovita? Ali je sedanja organizacija zdravstvene 
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službe ustrezna? Koliko stane čakanje v ambulantah zaradi številnih admini- 
strativnih poslov in kakšni ukrepi bi bili potrebni za poenostavitev in pocenitev 
zdravstvene administracije? Zakaj je treba pri postavljanju normativov že 
apriori izhajati, da je današnji obseg administrativnih in finančno obračunskih 
opravil normalen ah pa celo morda racionalen? Koliko obstoječi predpisi zvezne 
in republiške zakonodaje, kakor tudi predpisi samoupravnih organov socialnega 
zavarovanja pogojujejo neracionalno trošenje sredstev? 

Podatki nekaterih zdravstvenih ustanov zelo očitno opozarjajo na rezerve, 
ki omogočajo racionalizacijo potrošnje v zdravstvenem zavarovanju, prav tako 
pa seveda tudi v službi socialnega zavarovanja. Naj navedem samo nekaj takih 
ilustrativnih primerov: V ambulantah splošne ordinacije se stalno obvezno upo- 
rablja 66 formularjev, v raznih specialističnih ambulantah in bolnicah pa okoli 
110 formularjev. Trimesečna posebna evidenca pacientov — zavarovancev, ki so 
prihajali v splošne ambulante enega od ljubljanskih zdravstvenih domov, je 
pokazala, da je prišlo od skupnega števila pacientov preko 54fl/o le zaradi raznih 
potrdil in drugih administrativnih opravil in le 46 %> zaradi zdravstvenih uslug. 
Enake podatke je pokazala tudi evidenca enega od zdravstvenih domov v Novem 
mestu. 

V nekem večjem zdravstvenem domu v Ljubljani so npr. znašali izdatki 
za porabljene obrazce in drug pisarniški material 5 milijonov din, izdatki za 
zdravila in obvezilni material pa 7 milijonov din. To pomeni, da je prišlo na 
vsak dinar stroškov za zdravila 0,7 dinarjev za administracijo. 

Glede na administrativna opravila, ki jih mora opraviti zdravstveno osebje, 
odpade od skupnega zneska osebnih dohodkov osebja tega zdravstvenega doma 
okoli tretjina na izvrševanje administrativnih opravil. Z uvedbo financiranja 
po storitvah, za katere so cene pogodbeno določene, je moral zdravstveni dom 
zaposliti tri nove fakturiste. V zadnjih desetih letih pa se je administrativno 
delo v ordinacijah splošne prakse povečalo za 70 %>. 

Komunalni zavod za socialno zavarovanje v Ljubljani ima samo za obra- 
čunsko kontrolo faktur, ki jih izdajajo zdravstveni zavodi, 23 uslužbencev. 
Vendar to ni edina kontrola. 

S spremembo zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja 
je vsaka od komunalnih skupnosti postala samostojna pravna oseba in mora zato 
imeti svoj žiro račun. Samo v Ljubljani se bodo zaradi tega bančni stroški 
povečali letos za okoli 12 milijonov. To seveda povečuje tudi izdatke zdrav- 
stvenih ustanov, ki morajo obračune pošiljati vsakemu nosilcu žiro računa 
posebej, medtem ko ie bila prej ta služba več ali manj racionalno centralizirana. 

Ti ilustrativni primeri so zgolj opozorilo, kakšne pojave, ki seveda tudi 
precej stanejo, povzroča sedanja razdrobljena organizacija socialnega zavaro- 
vanja in kako ne dovolj racionalna organizacija dela na raznih področjih social- 
nega zavarovanja vpliva na poslovanje zdravstvenih zavodov, ki zato ni vedno 
v skladu z njihovo funkcijo. Po drugi strani pa nekateri znaki kažejo, da bi bila 
tudi v zdravstveni službi potrebna temeljita revizija principov, na katerih temelji 
sedanja organizacija te službe. Vendar že samo ti primeri dovolj nazorno opo- 
zarjajo, da je treba nujno podrobneje proučiti celotno področje socialnega zava- 
rovanja. Takoj bi morali pričeti s potrebnimi pripravami in na podlagi vseh 
potrebnih podrobnih analiz ter z aktivno vključitvijo vseh prizadetih faktorjev 
od organov družbenega samoupravljanja socialnega zavarovanja, službe social- 
nega zavarovanja, zdravstvenih ustanov in organov odgovornih za funkcioni- 
ranje zdravstvene službe, delovnih organizacij, občinskih skupščin, do samih 
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zavarovancev pripraviti predloge za učinkovite ukrepe. Učinkovitost predvi- 
denih ukrepov pa se ne omejuje samo na prizadevanja za obvezno vključevanje 
v gospodarsko reformo na nivoju novo določene skupne stopnje socialnega zava- 
rovanja, ampak nalaga vsem prizadetim takšne vsestranske in učinkovite rešitve, 
ki bodo poleg organizacijskih sprememb zahtevale tudi nekatere spremembe 
v sistemu tako, da bodo še pred koncem leta ustvarjeni pogoji za kar največje 
varčevanje m čimbolj racionalno uporaibo družbenih sredstev. S tem bo zago- 
tovljena nadaljnja razbremenitev delovnih organizacij s prispevki za socialno 
zavarovanje, kar je bilo ob uzakonjenju gospodarske reforme izredno poudar- 
jeno. Gospodarska reforma zahteva tudi na tem področju maksimalne napore 
vseh prizadetih, ker je zlasti od učinkovite rešitve nakazanih vprašanj odvisen 
realni obseg pravic našega delovnega človeka. 

Predsednik Tine Remškar: O stopnjah osnovnih prispevkov za inva- 
lidsko in pokojninsko zavarovanje ter za otroški dodatek je razpravljal odbor za 
delo in socialno zavarovanje kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija. 
Ali želi predstavnik odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Da.) 
Besedo ima Franc Leben. 

Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v zvezi 
z odlokom o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek za II. polletje, 
kakor tudi v zvezi z naslednjo točko dnevnega reda, glede zakona o prenehanju 
veljavnosti zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje dam še dodatno obrazložitev. 

Znano nam je, da smo 22. junija letos sprejeli zakon o najvišji meji, do 
katere smejo skupščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja določiti 
stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. To mejno stopnjo smo 
sprejeli v višini 8,5 %> za razliko od Republiške skupščine skupnosti socialnega 

.zavarovanja, ki je predlagala stopnjo v višini 9,3°/», kolikor ji je bilo mogoče 
določiti glede na skupno stopnjo prispevkov za socialno zavarovanje v višini 
22,5%. Tako'stopnjo, ki je.nižja od predloga Republiške skupščine socialnega 
zavarovanja, smo sprejeli zaradi tega, ker smo smatrali, da se mora tudi to pod- 
ročje splošne potrošnje spraviti v okvir naših materialnih možnosti in da je 
treba tudi v bodoče preprečiti nenormalno naraščanje stroškov v zdravstvenem 
in Socialnem zavarovanju. 

V zvezi z novimi gospodarskimi ukrepi in v zvezi s celotnimi napori naše 
družbene skupnosti, da bi z gospodarsko reformo čimprej dosegli stabilizacijo 
gospodarstva in skladnejše odnose v okviru gospodarstva in v odnosu do sve- 
tovnega trga, je Zvezna skupščina določila najvišjo mejo za stopnjo osnovnega 
prispevka za socialno zavarovanje in otroški dodatek v višini 20,5 °/o, kar je za 
2 ®/o manj od prejšnje najvišje meje. Glede na to, da je bila skupna stopnja pri- 
spevkov za socialno zavarovanje znižana za 2 %>, je treba nujno znižati tudi 
stopnje za posamezne vrste v okviru skupne stopnje socialnega zavarovanja. 
Predlaga se, da se zato od 1. avgusta letos znižajo stopnje prispevka za inva- 
lidsko in pokojninsko zavarovanje ter otroški dodatek kakor je že omenila 
tovarišica Erna Podbregar. 

Ob tako nižje določenih stopnjah prispevkov za posamezna zavarovanja pa 
se že v letošnjem letu pojavljajo določeni problemi, ki jih bo treba takoj pričeti 
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dosledno reševati in to zlasti na tistih -področjih, kjer obstojajo notranje rezerve. 
Za ilustracijo navajam samo- nekaj podatkov. 

Pri stopnji 10,8°/» za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in pri pove- 
čanju 'pokojnin povprečno za 23 %> se bo v času 5 mesecev predvidoma zbralo 
31 860 milijonov din dohodka, medtem ko bodo izdatki za isto obdobje znašali 
okoli 37 434 milijonov din. Pri tem bo nastal predvidoma primanjkljaj v višini 
5594 milijonov din. Ta primanjkljaj se bo kril z rezerv, ki so se zbrale v prejš- 
njih letih. Pri tem, da bi veljala enaka stopnja za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje tudi v letu 1966 bi se, kot kažejo kalkulacije, rezerve popolnoma 
izčrpale oziroma ne bi imele več sredstev za kritje primanjkljaja v 1967. letu. 
Sklad otroškega dodatka bo pri stopnji prispevka 1,7 % in pri povečanem otro- 
škem dodatku izkazoval ob koncu letošnjega leta primanjkljaj v višini 713 mili- 
jonov din. Ta primanjkljaj se bo letos lahko še pokril iz presežka, ki je nastal 
v prvih 7 mesecih letos, medtem ko v prihodnjem letu pri enaki stopnji in višini 
otroškega dodatka ne bo več rezerv za kritje primanjkljaja. 

Mislim, da nam je vsem jasno, da se gospodarska reforma ne bo izvajala 
samo letos, ampak nekaj let. Zaradi tega se moramo že danes zavedati, da tudi 
drugo leto ne bo mogoče povečevati stopnje za dolgoročna zavarovanja oziroma, 
da bo verjetno stopnja še zmanjšana in da bo iz leta v leto vsebolj kritično 
vprašanje kritja izdatkov za pokojnine oziroma invalidnine in otroški dodatek 
pri sedaj veljavnemu Sistemu pokojninskega zavarovanja in otroškega dodatka. 
Glede na to, da so obveznosti v invalidsko-pokojninskem zavarovanju in pri 
otroškem dodatku točno določene in da smo se za takšno politiko vnaprej dogo- 
vorili in jo tudi uzakonili, je razumljivo, da na tem področju nimamo tolikšnih 
rezerv, razen, če menjamo sistem tega zavarovanja. Medtem pa imamo na 
področju zdravstvenega zavarovanja vrsto subjektivnih činiteljev, ki vplivajo na 
racionalno ali neracionalno trošenje sredstev. Rast te potrošnje v letošnjem 
letu priča o vsem prej, kot o racionalnem trošenju sredstev za zdravstveno 
zavarovanje. V šestih mesecih letos je bilo namreč potrošeno 31 127 milijonov 
din v primerjavi z 21 187 milijonov din v prvem polletju lanskega leta, kar 
pomeni povečanje izdatkov skoraj za 45fl/o. Posebno visok porast ugotavljamo 
tudi pri stroških za zdravljenje v naravnih zdraviliščih in to kar za 125 °/o v 
primerjavi s stroški v enakem obdobju lani. 

Vse to kaže na potrebo po temeljiti spremembi odnosa do te vrste potrošnje. 
Ze na predzadnji seji našega zbora sem govoril o neracionalni potrošnji v zdrav- 
stvenem zvarovanju, o rezervah, ki obstojajo na tem področju itd. Zato danes 
ne bom tega ponavljal. Omenil bi samo le naslednje: Skupna stopnja za socialno 
zavarovanje v višini 20,5 '%■, kot je sedaj določena, se po mojem mnenju verjetno 
vsaj nekaj let ne bo mogla zvišati na škodo gospodarstva, kolikor se seveda ne 
bo celo znižala. Ce v okviru te stopnje ne bomo zmanjšali stroškov za zdrav- 
stveno zavarovanje in izdatkov v službah socialnega zavarovanja, potem bomo 
morah odstopiti od načel, ki smo jih uzakonili v pokojninskem zavarovanju in 
to v škodo upokojencev, ali pa bomo morali občutno znižati otroške dodatke. 
Menim, da druge rešitve ni vse dotlej, dokler ne bomo čez nekaj let občutno 
dvignili stopnjo gospodarske moči. Zato naj bi se v zdravstvenem zavarovanju 
poleg ostalih ukrepov čimprej sprejelo tudi takšne ukrepe, ki bi preko raznih 
participacij s strani zavarovancev stimulirali racilnalnejše trošenje sredstev v 
zdravstvenem zavarovanju. 

V imenu odbora za delo in socialno zavarovanje predlagam, da zbor ome- 
njeni odlok in zakon sprejme. 



27. seja m 

Predsednik Tine Remškar : Ali želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne k-omisije? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. 2eli kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog pdloka na glasovanje. 
Prosim, kdor je za, naj prosim dvigne rok. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o so- 
glasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek od 1. avgusta do 31. decembra 1965. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o najvišji meji, do katere 
se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Predlog zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
Izvršni svet, najprej v drugačni formulaciji in z drugim naslovom, nato pa v 
besedilu, katerega imate pred seboj. Za svojega predstavnika je določil Erno 
Podbregar. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne 
želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za delo in socialno zavarovanje in 
zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala pismeni poročili. Zeli morda pred- 
stavnik odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Ce ne, 
pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem 
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pre- 
nehanju veljavnosti zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu odloka o začasni določitvi osnove za priznavanje republiškega 
dodatka za borce. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je najprej predložil 
Skupščini predlog zakona o dopolnitvi zakona o dodatku zaposlenim udeležen- 
cem NOV. Ta predlog zakona vam je bil skupaj z drugim gradivom poslan. 
Izvršni svet pa je nato umaknil predlog zakona in predložil predlog odloka o 
začasni določitvi osnove za priznanje republiškega dodatka za borce. Predlog 
odloka je razmnožen in ga imate pred seboj. Izvršni svet je za svojega pred- 
stavnika določil tovarišico Nado Majcen. Ali želi tovarišica Nada Majcen dati 
še ustno obrazložitev? (Da.) 

Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je izdelal 
predlog zakona o dopolnitvi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV, 
vendar je kasneje predlog zakona umaknil in predlaga Republiškemu zboru, 
da sprejme odlok o začasni določitvi osnove za priznanje republiškega dodatka 
za borce. 

Do spremembe predloga je prišlo na osnovi podrobnejše proučitve tega 
vprašanja, ki je pokazala, da izredno pooblastilo ne sodi v zakon o dodatku 
zaposlenim borcem NOV, zlasti še ne zato, ker gre za izjemni enkratni ukrep 
v zvezi z uveljavljanjem gospodarske reforme. Zaradi tega ne bi bilo umestno, 
da se v obstoječi zakon vnaša kot trajna oblika neko izjemno' pooblastilo, ki bo 
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v praksi uporabljeno le enkrat in bo veljalo le za čas od 1. avgusta do konca 
letošnjega leta. Izvršni svet je zato mnenja, da je primerneje, če se začasno ali 
prehodno uredi vprašanje osnove za priznanje republiškega dodatka zaposlenim 
udeležencem NOV s posebnim skupščinskim aktom, odlokom, ki ima povsem 
proračunski karakter. Izvršni svet pa bo sprejel odlok, ki bo redno valoriziral 
osnove za navedeni dodatek tako, kot določa zakon o dodatku za zaposlene 
udeležence NOV, in sicer v začetku prihodnjega leta. Ostala utemeljitev višine 
dodatka in vzroki pa so v pismeni obrazložitvi. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog odloka sta obravnavala odbor 
za družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Dala 
sta skupno pismeno poročilo. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije 
dati še ustno obrazložitev? (Ne želita.) Če ne, pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog 
odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o začasni 
določitvi osnove za priznavanje republiškega dodatka za borce. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembi zakona o republiških sodnih taksah. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in je njegov predstavnik 
Miloš Oprešnik, republiški sekretar za finance. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta prav tako obravnavala odbor za družbeni plan, finance 
in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru dala skupno pis- 
meno poročilo. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije dati še ustno 
obrazložitev? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi prosim besedo? Besedo ima Savo Šifrer. 

Savo Šifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! S predloženim zakonom 
in z že sprejetim zakonom o prenehanju zakona o uvedbi in stopnjah republi- 
ških prispevkov davkov in taks se spreminja dosedanji način razpolaganja 
z dohodki od republiških sodnih taks. Glede na to, da je bil republiški zakon 
o sodnih taksah, ki je prepustil vse republiške sodne takse občinam, sprejet šele 
pred kratkim, se postavlja več vprašanj o umestnosti predlagane spremerrtibe. 
Predvsem želim poudariti, da je po mojem mnenju ureditev predvidena z za- 
konom o spremembi zakona o republiških sodnih taksah iz načelnih razlogov 
pravilnejša od dosedanje ureditve. 

Republiške sodne takse, torej takse, ki se plačujejo v postopkih pred okrož- 
nimi gospodarskimi in republiškimi sodišči, so po zakonu o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti in po zveznem zakonu o sodnih taksah dohodek repu- 
blike. Takse na splošno se plačujejo kot povračilo za določeno dejavnost držav- 
nih organov, ki jo ti organi opravljajo na zahtevo stranke. Tudi sodne takse 
plačujejo zato občani in organizacije, ki zahtevajo, da sodišče odloči o neki nji- 
hovi pravici. Zato je normalno, da gredo dohodki, ki jih dosežejo sodišča s svojo 
dejavnostjo, tisti družbeno-pohtični skupnosti, ki sodišče financira. Ker okrožna 
in okrožna gospodarska sodišča, Višje gospodarsko sodišče in Vrhovno sodišče 
SR Slovenije financira republika, naj gredo v njen proračun tudi dohodki od 
taks, ki se plačujejo ob postopkih pred temi sodišči prav tako, kakor pripadajo 
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sodne takse, ki se plačujejo pred občinskimi sodišči občinam, ki ta sodišča finan- 
cirajo. 

Naslednji razlog, ki govori v prid predloženemu zakonu, je v tem, da so po 
sedanji ureditvi dohodki, ki jih je republika prepustila občinam, s tem da jim 
je odstopila republiške sodne takse, silno neenakomerno razporejeni med posa- 
mezne občine. Dohodke od sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, imajo samo 
tiste občine, v katerih so sedeži okrožnih in republiških sodišč. Te sodne takse 
se plačujejo namreč sodiščem, ta pa jih preodkazujejo občinam, kjer imajo sedež. 
To pa so v pretežni večini tudi občine, v katerih so drugi dohodki nad povpreč- 
jem občinskih dohodkov v republiki. Na ta način je odstopala doslej republika 
svoje dohodke samo nekaterim občinam in sicer tistim, ki nimajo posebnih 
proračunskih težav, medtem ko druge nerazvite in revnejše občine iz tega vira 
niso dobile ničesar. Ce že republika prepušča svoje dohodke občinam zato, da 
jim izboljša proračunsko situacijo, doseže ta namen le tako, da odstopa take 
vrste dohodkov, pri katerih bodo občine vsaj približno enakomerno udeležene. 
Ce tega glede na vrsto dohodka ni mogoče doseči, naj dohodek ostane republiki 
in poveča njena sredstva, ki so namenjena tudi za pomoč nerazvitim občinam. 
Iz istega razloga tudi zveza ni odstopila občinam zveznih sodnih taks, ki se 
plačujejo v gotovini, ampak jih je zadržala za sebe, čeprav predstavljajo le 
skromen vir financiranja. To velja samo za tisti del sodnih taks, ki se plačujejo 
v gotovini, medtem ko bodo republiške sodne takse, ki se zberejo s prodajo 
taksnih vrednotnic, še nadalje dohodek občin. Dohodki od tega dela sodnih taks 
so enakomerneje razporejeni med posamezne občine, ker se takšne vrednotnice 
lahko kupijo kjerkoli, ne le na sedežu sodišča. S predlagano ureditvijo se bo 
režim republiških sodnih taks izenačil z režimom zveznih sodnih taks. Tudi 
zveza je s svojim zakonom prepustila občinam le tisti del zveznih sodnih taks, 
ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotnic. 

Ker je sprememba zakona o republiških sodnih taksah predložena sredi pro- 
računskega leta, bi se moglo pojaviti vprašanje, ah se ne bodo znašle v težavah 
tiste občine, ki so računale, da se bodo dohodki od republiških sodnih taks 
stekali v njihove proračune vse leto. Na to vprašanje je možen samo negativen 
odgovor, kajti nobena občina ni predvidela za vse leto takega dotoka sredstev 
iz tega vira, kakor je bil realiziran samo v prvih 7 mesecih letošnjega leta. 
Dohodke od sodnih teks je izredno težko naprej realno predvideti, kakor kažejo 
izkušnje, ker so odvisni od cele vrste faktorjev, ki ob sestavljanju proračuna 
še niso znani. 

Po podatkih Zveznega sekretariata za pravosodje so dohodki iz tega vira 
v vsej državi znašali v letu 1960 okoli 12 milijard din, nato so se v letu 1961 
zvišali za 10 milijard din na 22 milijard din, v naslednjem 1962. letu so padli 
na 15 milijard din in v letu 1963 in 1964 so se zopet znižali na 13 oziroma 12 
milijard din, medtem ko bodo letos spet znatno narasli. Prav tako je v posa- 
meznih letih neenakomerno razmerje med višino sodnih taks plačanih v gotovini 
in višino tistih, ki so plačane v kolkih. V zadnjih dveh letih je bilo v kolkih 
plačano nekaj več taks kot v gotovini, v prejšnjih letih pa je bilo obratno in so 
takse v gotovini znatno presegle takse plačane v kolkih. 

Menim, da je upravičeno in realno pričakovanje, da v prihodnjih letih 
sodne takse v fiskalnem pogledu ne bodo pomenile več toliko kot letos, ker se 
bo s stabilizacijo gospodarstva zmanjšalo število sporov med gospodarskimi 
organizacijami. Prav pogosti in večkrat nepotrebni spori med gospodarskimi 
organizacijami pa so najizdatnejši vir, iz katerega se stekajo sodne takse. Režim 
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v predlaganem zakonu, ki ga danes sprejemamo, naj bi veljal ne glede na to, 
da se bodo dohodki iz tega vira v bodoče bistveno zmanjšali, ker je pravičnejši 
in bolj v skladu s sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti kot 
dosedanja ureditev. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne rok! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (l^Tihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membi zakona o republiških sodnih taksah. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na volitve in razrešitve. 
Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slo- 

venije, da da poročilo komisije o izidu razpisa in k predlogom za izvolitev 
sodnikov Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani. 

Viktor Zupančič: Poročilo k predlogom za izvolitev sodnikov Okrož- 
nega sodišča v Mariboru in Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani je 
naslednje: 

Na podlagi 13. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti in 7. člena za- 
kona o gospodarskih sodiščih Socialistične republike Slovenije je komisija za 
volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije dne 17. junija 1965 objavila v 
Uradnem listu SR Slovenije razpis dveh prostih mest sodnikov pri Okrožnem 
sodišču v Mariboru in eno prosto mesto sodnika pri Okrožnem gospodarskem 
sodišču v Ljubljani. 

Na ta razpis so se v predpisanem roku prijavili kandidati za sodnika Okrož- 
nega sodišča v Mariboru: 

Božidar Boezio, roj. 26. 8. 1926 v Zagrebu, ki je diplomiral na pravni fakul- 
teti v Ljubljani leta 1957 in nato služboval kot sodniški pripravnik pri Okrož- 
nem sodišču v Ljubljani in Mariboru do leta 1958, ko je bil izvoljen za sodnika 
Občinskega sodišča v Mariboru. Sodniški izpit je opravil leta 1961, leta 1963 pa 
je bil imenovan za namestnika okrožnega javnega tožilca v Mariboru in to 
funkcijo opravlja še danes. 

Nada Sancin, roj. 7. 9. 1923 v Mariboru, ki je diplomirala na pravni fakul- 
teti v Ljubljani leta 1948 in bila do leta 1949 zaposlena pri mestni upravi ne- 
premičnin v Mariboru in poverjeništvu za stanovanjske zadeve. V letu 1949 je 
nastopila mesto sodniškega pripravnika pri Okrožnem sodišču v Mariboru. Leta 
1951 je opravila sodniški izpit, nakar je bila avgusta 1952 izvoljena za sodnika 
Občinskega sodišča Maribor-okolica, kjer je delala na kazenskem, civilnem in 
mladinskem oddelku, dodeljena pa je bila kot sodnica tudi na pomoč pri Okrož- 
nem sodišču v Mariboru. Od leta 1958 je vodila samostojno odvetniško pisarno 
v Lenartu v SI. goricah. Od 1. aprila 1962 pa je zopet sodnica Občinskega so- 
dišča v Mariboru. Sodniške posle opravlja na kazenskem in pravnem oddelku. 

Jože Dolinšek, roj. 19. 9. 1914 v Trbovljah, ki je diplomiral na pravni fakul- 
teti v Ljubljani leta 1952, leta 1958 pa je opravil sodniški izpit. Bil je sodnik 
Vrhovnega sodišča naše republike v Ljubljani in sodnik Okrožnega sodišča 
v Mariboru od leta 1946 do 1959, ko je postal odvetnik v Mariboru, kar je še 
danes. 
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Na razpisano mesto Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani so se 
prijavili: 

Miljutin Mužič, roj. 6. 6. 1923, ki je diplomiral na pravni fakulteti v Ljub- 
ljani leta 1956. Istega leta je bil izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani. Leta 1961 pa je bil imenovan za tajnika Skupščine okraja Ljubljana. Na 
tem mestu je ostal vse do ukinitve okrajev. 

Štefan Mikec, roj. 28. 10. 1921, ki je diplomiral na pravni fakulteti leta 
1952. Leta 1955 je bil izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Celju, leta 1958 
pa je opravil sodniški izpit. Leta 1959 je bil razrešen kot sodnik in je bil do leta 
1961 uslužbenec pri Izvršnem svetu Ljudske republike Slovenije, nato od leta 
1962 do 1963 pomočnik direktorja pri podjetju Agrobiro v Ljubljani in od leta 
1963 dalje do ukinitve okrajev načelnik upravno-pravnega oddelka pri Skup- 
ščini okraja Ljubljana. 

Fedor Bevc, roj. 6. 9. 1921, ki je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani 
leta 1948 in opravljal različne pravne službe zunaj pravosodja do leta 1952, 
ko je postal pripravnik pri Okrožnem sodišču v Novem mestu. Leta 1953 je 
opravil sodniški izpit, nakar je bil izvoljen za sodnika Občinskega sodišča v 
Novem mestu. Leta 1956 se je zaposlil pri podjetju za PTT promet Ljubljana, 
kjer dela še danes. 

Jože Rupar, roj. 10. 9. 1964, ki je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani 
leta 1961. Ves čas je zaposlen pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve 
s prekinitvijo od 1. 1. 1963 do 31. 12. 1963, ko je opravljal pripravniško prakso 
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Dopolnilni sodniški izpit je opravil leta 1964. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije je na svoji seji dne 23. julija 1965 ugotovila, da vsi prijavljeni kandidati 
izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za izvolitev za sodnika. Zato je v raz- 
pravi o zasedbi prostih dveh delovnih mest sodnikov Okrožnega sodišča v Mari- 
boru in enega delovnega mesta za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v 
Ljubljani upoštevala vse prijavljene kandidate in podatke o njihovih delovnih 
sposobnostih, strokovni usposobljenosti in družbeni aktivnosti ter v skladu z 
mnenjem Republiškega sekretariat za pravosodje in občo upravo predlaga, da se 
izvolijo za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Božidar Boezio in Nada 
Sancin, za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani pa Miljutin 
Mužič. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali ste poročilo komisije. Pričenjam 
razpravo o predlogih komisije. 2eli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče 
ne želi besede, zaključujem razpravo in dajem predlog komisije za volitve in 
imenovanja, da se za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru izvolita Božidar 
Boezio in Nada Sancin na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor izvolil za sodnika Okrožnega sodišča 
v Mariboru Božidarja Boezio in Nado Sancin. 

Dajem na glasovanje predlog komisije za volitve in imenovanja, da se za 
sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani izvoli Miljutin Mužič. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo1 vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor izvolil za sodnika Okrožnega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani Miljutina Mužiča. 

Prosim poročevalca komisije, da da predlog za razrešitev sodnikov. 
8* 
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Viktor Zupančič: Poročilo k predlogu o razrešitvi sodnikov Okrož- 
nega sodišča v Gorici in v Ljubljani: 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije je prejela dne 17. julija 1965 od Republiškega sekretariata za pravosodje 
in občo upravo vlogo Rada Turka, da se ga razreši kot sodnika Okrožnega so- 
dišča v Gorici, ker želi nastopiti mesto občinskega javnega tožilca v Gorici, in 
vlogo dr. Milana Švala, da se ga razreši kot sodnika Okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani, ker izpolnjuje pogoje za starostno pokojnino. 

Na seji dne 23. julija 1965 je komisija za volitve in imenovanja obravnavala 
obe navedeni vlogi in glede na določbe zakona o sodiščih splošne pristojnosti 
predlaga Republiškemu zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije, da 
razreši Rada Turka kot sodnika Okrožnega sodišča v Gorici in dr. Milana Svala 
kot sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali ste poročilo komisije. Zeli kdo 
besedo? (Nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor na lastno željo razrešil Rada Turka kot 
sodnika Okrožnega sodišča v Gorici in dr. Milana Svala kot sodnika Okrožnega 
sodišča v Ljubljani. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na 25. seji zbora sta stavila poslanca inž. Veljko Križnik in Rado Pušenjak 
dve poslanski vprašanji, in sicer: 

Inž. Veljko Križnik glede stališča Izvršnega sveta do predloga o določitvi 
maksimalnega osnega pritiska vozov na posameznih cestah in do predloga o 
omejitvi cestnega tovornega prometa ob sobotah in nedeljah; 

Rado Pušenjak pa glede stališča Izvršnega sveta do problemov v zvezi z 
izvajanjem uredbe zveznega Izvršnega sveta o nagrajevanju vajencev. 

Na vprašanje poslanca inž. Veljka Križnika bo odgovoril Sveto Kobal, na 
vprašanje poslanca Rada Pušenjaka pa Erna Podbregar. 

Prosim Sveta Kobala, da odgovori na vprašanje. 

Sveto Kobal: Po 44. členu temeljnega zakona o javnih cestah morajo 
biti ceste, katerih tehnično stanje ne prenese osnega pritiska 10 ton, primerno 
označene za ustrezen osni pritisk. Po takih cestah smejo voziti samo taka vozila, 
ki ne presegajo označenega osnega pritiska. 

Kvaliteta obstoječe cestne mreže ne ustreza, ker imajo javne ceste I. in 
II. reda razne pomanjkljivosti v trasi in niveleti: vozišče je preozko na 37 °/o 
dolžine, zavoji so preostri na 20fl/o dolžine, vzponi so prestrmi na 10% dolžine, 
odseki so nepregledni na 25 %> dolžine, križaj železnice s cesto v isti višini je 
177 in stranski priključki na ceste so gostejši kot na 100 m. Ceste v splošnem 
nimajo ustreznega vozišča, modernizirane pa so v povprečju le na 19 °/o dolžine. 
Pri tem štejemo med modernizirane ceste tudi take, ki imajo slabo konstrukcijo 
zgornjega ustroja in ceste, ki so bile protiprašno obdelane. S takim, v bistvu 
higienskim ukrepom, pa se konstrukcija cest ni ojačila. V ilustracijo naj na- 
vedem, da ima 600 km cest cestnega križa na 61 '%> dolžine prešibak zgornji 
ustroj, medtem ko je stanje na ostalih cestah še mnogo slabše. 
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Posebno oviro na cestni mreži predstavljajo neustrezni mostovi, ker je na 
cestah v SR Sloveniji še vedno 615 ali 27 %> vseh mostov lesenih provizorijev. 
Celo na cestah I. in II. reda ima še vedno 165 mostov v dolžini 3340 m ali 29 °/o 
vseh manjšo nosilnost kot 12 ton. Glavni vzroki za tako slabo stanje cest je 
v nasledstvu iz prejšnjih obdobij, hitrem porastu prometa, posebno težkih mo- 
tornih vozil, ob sočasnem nezadostnem vlaganju v uskladitev nosilnosti cest s 
prometom. V obdobju od 1945 do 1964 je bilo sicer izboljšanih okoli 1228 km 
cest na cestah I. in II. reda, malo pa so bile izboljšane ceste III. in IV. reda. 
Zaradi nezadostnih sredstev so bile vse izboljšave prešibko dimenzionirane glede 
utrditve zgornjega ustroja, poškodbe zato na cestah naraščajo in so dosegle na 
cestah I. in II. reda 11 °/o dolžine vseh asfaltnih cestišč. Motorni promet pa je na 
cestah v naši republiki od leta 1946 v stalnem porastu, tako da se je v zadnjih 
8 letih za 5-krat povečal. Prav tako se je v obdobju od leta 1956 do 1964 po- 
večalo število vozil pri vstopu čez mejo za 15-krat. Jasno je, da se mora tako 
močno povečan promet odražati na stanju cestne mreže, ki ni grajena za tak 
promet. 

V strukturi prometa so zaradi svoje zahtevnosti glede ustreznega dimen- 
zioniranja zgornjega ustroja cest pomembna zlasti težka vozila, ki povzročajo 
večje poškodbe šibkejših konstrukcij, zlasti spomladi v času odjuge. Vpliv teh 
težkih vozil na vozišče je izreden. Po najnovejših ameriških izsledkih napravi 
enkratna vožnja s prikolico enako škodo kod deset 5-tonskih tovornjakov, ali 
kot sto 3-tonskih tovornjakov ali 10 000 osebnih vozil. Največ vzrokov za propa- 
danje cest je torej v prevozih s težkimi tovornimi vozili. 

V preteklem obdobju se je vzdrževanje cestne mreže usklajalo z razpolož- 
ljivimi finančnimi sredstvi, ki pa so bila vedno nezadostna. To je tudi onemo- 
gočalo večje oziroma boljše vzdrževanje cestne mreže. Normalno bi se moralo 
vlagati v enostavno reprodukcijo cest letno 7,3 milijarde dinarjev, vlagalo pa 
se je komaj 2,5 milijarde dinarjev letno, ker se je ostala razpoložljiva sredstva 
porabilo za rekonstrukcijo in novogradnje. Razpoložljiva sredstva za enostavno 
reprodukcijo torej ne omogočajo sprotnega ustreznega popravila cest, zato 
zgornji ustroj cest iz leta v leto zaradi porasta prometa težkih vozil in zmrzlin 
propada, kar pa povzroča škodo na cestiščih in vozilih ter nesreče. Tako nastala 
letna škoda je daleč večja, kot bi bila potrebna letna vlaganja v ceste. Ker pa 
trenutno ni izgledov, da se bo uredilo vprašanje zagotovitve potrebnih sredstev 
za enostavno reprodukcijo cest, kljub deloma povečanim sredstvom po novem 
sistemu, lahko računamo pri obstoječem razvoju težkega prometa na nadaljnje 
naglo propadanje cest, nekateri provizorni mostovi pa so se pod težkimi vozili 
celo že porušili. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo pripravlja osnutek zakona o cestah 
na osnovi določil ustreznega temeljnega zakona. Temu osnutku bo priložena do- 
kumentacija o stanju cest in o potrebnih ukrepih za varnost v cestnem prometu 
ter o tem, kako so obremenjene posamezne ceste. V razpravah o posameznih 
vprašanjih pa so se do sedaj izkristalizirala naslednja stališča: 

1. Na vseh mostovih in cestah, ki ne ustrezajo normalni nosilnosti, bi moral 
biti označen dopustni osni pritisk vozil. Težka vozila bi smela uporabljati samo 
tiste ceste in mostove, ki jim ustrezajo po osnem pritisku, drugače pa bi se 
morala posluževati obveznih cest, čeprav daljših. Kjer pa obvoz po ustrezni cesti 
ne bi bil možen, bodo morali prevozniki dobiti ustrezna dovoljenja od cestnih 
podjetij, proti ustrezni odškodnini za škodo, ki jo bodo povzročili na cesti. Pre- 
voz prek mostov pa ne bi bil dovoljen, če varnost ne bi bila v celoti zagotovljena, 
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le izjemoma se bo prek takih nevarnih mostov dovoljeval prevoz praznega 
avtobusa, potniki pa bodo morali izstopiti. 

2. Skupnost cestnih podjetij bo izdelalo izračune o vplivu teže vozila na 
cestišče pri različnem stanju ceste, da bi lahko cestna podjetja določevala od- 
škodnino za izjemne prevoze na osnovi enotnih kriterijev. 

3. V času spomladanskih odjug in v drugih primerih razmehčanja cestišča 
se bo nekatere ceste začasno zaprlo za ves promet, določene ceste pa samo za 
težka vozila. Izjemnih dovoljenj za prevoz pa se ne bo izdajalo. 

4. Republiški sekretariat za gospodarstvo bo priporočil vsem občinskim 
skupščinam, ki upravljajo ceste III. in IV. reda, da ukrepajo na enak način. 

Republiški zakon o cestah in potrebna dokumentacija bo predložena v defi- 
nitivno razpravo Izvršnemu svetu in republiški skupščini konec septembra 
letošnjega leta. 

Na drugo vprašanje, namreč na vprašanje, kakšno je stališče Izvršnega 
sveta do predloga o omejitvi cestnega tovornega prometa v prometnih konicah 
ob sobotah in nedeljah, bi dal naslednji odgovor: 

Odbor Izvršnega sveta za splošno gospodarska vprašanja je že 15. oktobra 
leta 1963 obravnaval informacijo o omejitvi tovornega prometa v turistični 
sezoni na nekaterih cestah in ugotovil potrebo po omejevanju "prometa ob so- 
botah popoldne in nedeljah. To stališče odbora je sprejel tudi Izvršni svet na 
9. seji 27. 9. 1963. leta. Republiški sekretariat za notranje zadeve je v letu 1964 
priporočal in opozarjal gospodarske organizacije, da naj v času turistične sezone 
ob sobotah popoldne, nedeljah in praznikih ne opravljajo, razen v nujnih pri- 
merih, prevoza s tovornimi vozili. To priporočilo je bilo tudi večkrat objavljeno 
v časopisih in to ne samo republiških, temveč tudi v drugih, v beograjski Borbi, 
zagrebškem Vjesniku in v lokalnih časopisih ter po radiu in televiziji. Inozemski 
prevozniki so bili na meji obveščeni z lepaki. Uslužbenci ljudske milice so za- 
časno zadrževali in še zadržujejo počasna tovorna vozila v času od 1. maja 
do 30. septembra ob sobotah med 15. in 19. uro, v nedeljah in med prazniki pa 
med 6. in 9. uro ter med 18. in 21. uro na cesti Šentilj—Koper—Rijeka in na cesti 
Jesenice—Zagreb, na ostalih cestah vozil niso zadrževali. Izogibali so se radikal- 
nemu zadrževanju, da se ne bi povzročilo eventualno večjo gospodarsko škodo. 
V letošnjem letu pa uslužbenci Ljudske milice v turistični sezoni zadržujejo 
težka vozila na naslednjih cestah: Bregana—Ljubljana—Ljubelj, Jesenice— 
državna meja,, Škofije—Koper—Sečovlje, meja Hrvatske, Šentilj—Ljubljana— 
Postojna.—Sežana—Koper oziroma Rijeka in Lesce—Bled—Bohinj. Ne zadržu- 
jejo pa vozil, ki prevažajo lahko pokvarljivo blago, goriva in maziva za ben- 
cinske črpalke in nujnih prevozov v ali iz koprske ali reške luke. Ti ukrepi pa 
ne veljajo za naselja in zato ne prizadenejo lokalnega prometa, npr. razkladanja 
in nakladanja na železniških postajah. 

Po določilu 7. in 156. člena temeljnega zakona o varnosti prometa na javnih 
cestah pa ima Republiški sekretariat za notranje zadeve pravico prepovedati 
prevoz z določeno vrsto vozil, če to' zahteva varnost prometa. Izvršni svet smatra, 
da za enkrat zadoščajo navedeni operativni ukrepi, ki sem jih naštel in da še ni 
potrebno izdati administrativne odredbe. To pa ne pomeni, da ne bi bilo spre- 
jetje takšnega predpisa potrebno v prihodnje zaradi naraščanja prometa. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se tovariš inž. Veljko Križnik zado- 
volji z odgovorom? (Da.) Prosim še odgovor na vprašanje poslanca Rada Pu- 
šenjaka. 
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Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec Rado 
Pušenjak je postavil vprašanje, kakšno stališče namerava Izvršni svet zavzeti do 
problema, ki se je pojavil v zvezi z izvajanjem uredbe Zveznega izvršnega sveta 
o nagrajevanju vajencev in ki se kaže v tem, da podjetja nočejo sprejemati 
vajencev v takšnem številu kot prej, ker se jim s tem močno povečujejo režijski 
stroški. 

Na zastavljeno vprašanje dajem naslednji odgovor: 
Do sprejema temeljnega zakona o delovnih razmerjih je nagrajevanje va- 

jencev urejala uredba o nagrajevanju vajencev iz 1962. leta, ki je določala 
minimalne nagrade vajencev v višini 4000 dinarjev v prvem, 5000 dinarjev v 
drugem in 6000 dinarjev v tretjem učnem letu. Delovne organizacije so va- 
jencem večinoma priznavale nagrade v navedenih zneskih, ki so jih izplačevale 
vajencem neposredno, poleg tega pa so mnoge delovne organizacije plačevale 
svojim vajencem tudi stroške za njihovo vzdrževanje v internatih, za delovno 
obleko, za topli obrok hrane med delom in podobno, z nekaterimi vajenci pa 
so tudi sklenili pogodbo in jim izplačevali štipendijo. Podatkov o tem, koliko 
so znašali vsi navedeni izdatki delovnih organizacij, nimamo, lahko pa na pod- 
lagi podatkov nekaterih delovnih organizacij ocenjujejo, da so bili izdatki 
skupaj z vajensko nagrado povprečno za vajenca 15 000 din mesečno. 

Temeljni zakon o delovnih razmerjih ne določa minimalnih zneskov va- 
jenskih nagrad, temveč predpisuje, da plačila vajencem v prvem letu učenja 
ne smejo biti manjša kot 50'°/o, oziroma v zadnjem letu učenja ne manjša kot 
80 °/o od povprečnega osebnega dohodka nekvalificiranega delavca v tisti de- 
lovni organizaciji. Vendar pa je po omenjenem zakonu takšna ureditev vajen- 
skih nagrad le začasna. Njena veljavnost je namreč omejena do izdaje posebnih 
predpisov o vajencih. Pod posebnimi predpisi so mišljeni republiški zakoni, ki 
lahko samostojno uredijo celotno nagrajevanje vajencev, tako da z njihovo 
uveljavitvijo preneha uporaba določb 147. člena temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. 

Glede na določbe temeljnega zakona o delovnih razmerjih so se najnižji 
zneski vajenskih nagrad močno povečali. V naši republiki so najnižji zneski 
osebnih dohodkov nekvalificiranih delavcev okoli 30 000 dinarjev mesečno. To 
pomeni, da bi po citiranem, členu temeljnega zakona o delovnih razmerjih va- 
jenska nagrada v prvem letu učenja znašala najmanj 15 000 dinarjev in 24 000 
dinarjev v zadnjem letu učenja. Mnoge delovne organizacije so se zato odločile, 
da ne bodo več plačevale vzdrževanja vajencev v internatih in drugih stroškov 
za vajence ter da bodo razveljavile pogodbe o štipendijah. Skratka, da vajencev 
sploh ne bodo več sprejemale. Medtem pa je položaj glede števila vajencev 
naslednji. V letošnjem letu se je glede na prejšnja leta močno zmanjšalo število 
razpoložljivih učnih mest za vajence, oziroma število na novo sklenjenih učnih 
pogodb. Na drugi strani pa je znano, da zapušča osnovno šolo letos 20 350 
učencev, kar je za 1240 učencev več kakor pa v lanskem letu. Tako se torej v 
letošnjem letu povečuje število otrok, ki zapušča osnovno šolo, hkrati pa se 
zmanjšuje število učnih mest v strokovnih izobraževalnih ustanovah in učna 
mesta v gospodarskih organizacijah za vajence. Očitna je tendenca nadaljnjega 
zmanjševanja sprejemanja vajencev, tako s strani gospodarskih organizacij, 
kakor tudi s strani zasebnih obrtnikov. Gospodarske organizacije navajajo kot 
vzrok splošno težnjo po racionalizaciji zaposlovanja. Na drug glavni vzrok, na 
določilo 147. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih, pa se sklicujejo 
zlasti zasebni obrtniki. 
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Znano je, da se nenehno povečujejo potrebe po delavcih takšnih poklicev, 
za katere se mladina izobražuje sedaj še z vajenskim učenjem. Novi gospo- 
darski ukrepi bodo potrebe po takih kadrih gotovo še zaostrili. Spričo tega 
omenjene navedbe gospodarskih organizacij v celoti ne držijo in so deloma 
prav gotovo odraz trenutnega stanja v zvezi z gospodarsko reformo, deloma 
pa tudi posledica nepoznavanja potreb po strokovnih delavcih. Vendar je tudi 
res, da takšna začasna ureditev nagrajevanja vajencev kot je predvidena v 
prehodnih določbah temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ne ustreza. 

Sporno je tudi bilo ali je v 147. členu omenjenega zakona določena mini- 
malna višina vajenskih nagrad obvezna in, da zato republiški predpisi višine 
nagrad vajencem ne bodo mogli urediti drugače. Ker je bila ta spodnja meja 
nagrad neustrezna in pretogo določena, je v vseh republikah nastal problem, 
kako urediti nagrajevanje, da bo ustrezalo pogojem in potrebam v posameznih 
republikah. Tudi v naši republiki so nastali dvomi o tem, kakšna je pristojnost 
republike, da uredi nagrajevanja vajencev. Zvezni sekretariat za delo je 20. 
julija 1965 predložil Zveznemu izvršnemu svetu informacijo o tem problemu in 
v njej pojasnil, da je določitev spodnje meje nagrade vajencem v temeljnem 
zakonu v delovnih razmerih povsem začasne in prehodne narave in da z ni- 
čemer ne veže republik, ki so edine pristojne, da s svojimi predpisi v celoti 
uredijo nagrajevanje vajencev. Zato sedaj ni več nobene pravne ovire, da se 
čimprej uredi nagrajevanje vajencev, tako da bo prilagojeno konkretnim raz- 
meram in zahtevam ter da bo dana možnost izpopolnjevanja načina nagraje- 
vanja, da bo čim spodbudilejša za vajence in za delovne organizacije. 

Glede na to je Republiški sekretariat za delo že pripravil osnutek republi- 
škega zakona o nagrajevanju vajencev. Osnutek zakona izhaja s stališča, da 
sta vzgoja in izobraževanje vajencev po zvezni resoluciji o izobraževanju stro- 
kovnih kadrov sestavni del kadrovske politike gospodarske organizacije. Zato je 
naloga delovnih organizacij, da s svojimi splošnimi akti uredi način nagraje- 
vanja in določi višino vajenskih nagrad. V osnutku zakona je tudi predvideno, 
da občinske skupščine določajo najmanjši znesek vajenskih nagrad, in sicer 
zato, da se prepreči morebitni nepravilen odnos nekaterih delovnih organizacij 
do vajencev. Vajenske nagrade pri zasebnih obrtnikih pa naj bi se gibale v 
višini vajenskih nagrad v družbenem sektorju obrti. V osnutku zakona se pred- 
videva, da je lahko vajenska nagrada odvisna od učnega uspeha vajenca in da 
se pri vajenski nagradi lahko upošteva morebitna štipendija, stroški za internat 
oziroma delovno obleko. O osnutku zakona je že razpravljal tudi Izvršni svet 
in ga predložil republiški skupščini. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanec zadovoljuje z odgovo- 
rom? (Da.) 

Poslanec inž. Karmelo Budihna mi je poslal naslednje vprašanje: Nekatere 
občinske skupščine so že, nekatere pa še bodo v naslednjih dneh določale malo- 
prodajne cene, predvsem prehrambenim proizvodom ter komunalnim storitvam. 
Znano je, da so močne težnje po neupravičenem pavšalnem dviganju cen. Glede 
na to prosim, da predstavnik Izvršnega sveta pojasni, kakšen je v zvezi s tem 
položaj v naši republiki in kakšni ukrepi so možni, da bi navedene težnje 
zajezili. 

Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta odgovori na današnji seji. (Da.) 
Besedo ima tovariš Sveto Kob al. 
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Sveto Kobal: Kakor je znano so bili 26. t. m. uveljavljeni nekateri 
ukrepi v okviru reforme gospodarskega sistema, med katere spada tudi uskla- 
jevanje cen, kar je izredno pomembno predvsem zaradi urejanja odnosov in 
realnejše slike o uspešnosti gospodarjenja v posameznih gospodarskih panogah. 

Na področju cen je bil s 26. 7. sprožen proces usklajevanja cen na novem 
nivoju in ob spremenjenih odnosih, hkrati pa ta proces spremljajo druge kom- 
pleksne spremembe v gospodarskem sistemu, ki imajo' močan medsebojni vpliv. 
Če sem rekel, da je bil 26. 7. sprožen proces usklajevanja cen, potem poudarjam 
to predvsem zaradi tega, ker gre dejansko za proces in ne za enkraten ukrep. 
Gre za proces, v katerem naj bi se vzpostavile nove paritete med cenami in 
v katerem naj bi se zagotovilo nekatere kvalitetne spremembe v gledanju na 
formiranje cen. 

V zveznih predpisih so dani okvirji za nivo in režime formiranja cen. Mislim, 
da ne bo odveč, če na kratko orišem pristojnosti posameznih forumov na .pod- 
ročju oblikovanja cen. Na področju proizvodnje je mogoče cene glede na to, 
kako se oblikujejo, razvrstiti v štiri kategorije, in sicer: prvič cene, za katere 
je zgornja meja možnega zvišanja določena v absolutnem znesku, oziroma v . 
odstotkih; drugič, cene 11 skupin proizvodov, ki bi se morale znižati za določen 
odstotek, ker so bile daleč nad pariteto; tretjič, skupina cen, ki se oblikuje 
prosto in četrtič, skupina cen tistih industrijskih proizvodov, ki ostanejo s 26. 7. 
praktično nespremenjene, kar pomeni, da so še nadalje blokirane. 

Cene za industrijske izdelke v trgovini se načeloma oblikujejo tako, da 
se na novo nabavno ceno, to je fakturno ceno in odvisne stroške prištejejo 
marža trgovine, zvezni in občinski prometni davek ter republiški prometni 
davek za poplave. Za oblikovanje cen drugih artiklov "so predvsem pristojne 
občinske skupščine, ki določajo nivoje cen na ustrezen način. Za moko, kruh, 
sladkor, olje, sveže meso, mleko, premog in drva določajo višino maloprodajnih 
cen občinske skupščine. Za riž, za jedilne maščobe, mesne izdelke, kavo, začimbe, 
agrume in podobna živila, določajo občinske skupščine višino marže v prodaji 
na drobno, v absolutnem oziroma relativnem znesku. Za vrtnine, sadje in druge 
pridelke imajo občinske skupščine možnost, da določajo maržo' v maloprodaji. 
Pri obrtnih in komunalnih storitvah pa določajo cene same delovne organizacije 
v sporazumu z občiskimi skupščinami, medtem ko pri ostalih obrtnih sto- 
ritvah lahko občinske skupščine uvedejo kontrolo cen, če smatrajo to za 
potrebno. 

Pod kontrolo zveznega oziroma republiškega zavoda za cene so tarife za 
prevoz blaga in potnikov v železniškem, zračnem, cestnem, rečnem, jezerskem 
in pomorskem prometu. Nadalje, cene za PTT storitve v mednarodnem prometu, 
za navadna pisma in dopisnice v notranjem prometu ter naročnina za radio 
in televizijo. Cene vseh drugih storitev v gradbeništvu, gostinstvu, zdravstvu 
se oblikujejo prosto. Cene električne energije potrdi zvezni zavod za cene na 
predlog oziroma ob soglasju in upoštevanju mnenja republiškega izvršnega sveta. 

V skladu s temi okviri za spremembo in principi za oblikovanje cen so 
v zadnjih dnevih preteklega tedna bile izvršene predpriprave, ki naj bi omo- 
gočile, da bi gospodarske organizacije 26. julija lahko pričele z usklajevanjem 
cen. Pri tem obsežnem poslu, kjer ni šlo samo za usklajevanje cen, temveč za 
realizacijo cele vrste drugih instrumentov gospodarskega sistema, ki predstav- 
ljajo skupaj celoto, je razumljivo nastopila cela vrsta težav. Vzrok za to pa ni 
samo v obsežnosti tega posla, temveč tudi v dejstvu, da je zvezna skupščina 
še 23. in 24. julija sprejela celo vrsto sprememb, ki so morale biti posredovane 
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pravočasno gospodarskim organizacijam. Poleg tega je med proizvodi cela vrsta 
takšnih, kjer gre za večjo spremembo v zveznih in drugih dajatvah in je zato 
treba izvršiti podrobnejše popise zaradi odvajanja teh dajatev. 

V zvezi z vzdušjem v zadnjih dneh, zlasti pa v tem tednu bi opozoril na 
nekatera vprašanja, ki so se pojavila pri reševanju tega problema, ker se bomo 
z istimi problemi srečali tudi v naslednjem obdobju. 

Predvsem je vprašanje, kakšen odnos naj imamo do problema cen. Mislim, 
da lahko okarakteriziramo prejšnje obdobje in našo dosedanjo prakso, predvsem 
z administrativnim sistemom, dostikrat proračunskim gledanjem na cene in s 
tako imenovanim zidanjem cen v smislu zagotavljanja rentabilnega poslovanja 
vsaki gospodarski panogi. Pri tem tem pa je prišlo seveda do cele vrste želja, 
ko se je preko zvišanja cen skušalo zagotoviti sredstva za investicije in druge 
potrebe. Takšnih teženj pa seveda ne bi smelo biti v novi gospodarski situaciji, 
ker je sedaj osnovna naloga obdržati določeno pariteto v cenah na domačem 
tržišču, kakor tudi v odnosu do zunanjih tržišč. V razpravah o novih odnosih 
v cenah je namreč močno prišla do izraza stara logika zidanja cen, da bi tako 

' gospodarske organizacije v startnih pozicijah dosegle čimvišji nivo cen, zlasti 
na tistih področjih, kjer so stvari urejene preko občinskih skupščin. 

Prav tako je šlo za vprašanje, ali je treba pri usklajevanju cen hiteti 
oziroma zagotoviti, da bi v ponedeljek 26. julija že začele veljati cene za 
vse storitve in proizvode, za katere jih določajo tako občinske skupščine kot 
republiški zavodi za cene. O tem so bila mnenja različna. Nekateri argumenti 
so govorih za hitro reševanje tega vprašanja, so pa argumenti, ki so bili proti 
hitremu reševanju tega problema. Predvsem mislim, da so prednosti postopne 
uvedbe novih cen v tem, da se zagotovi kvalitetnejši pristop občinskih skupščin 
k odločitvam na osnovi temeljitejših analiz o stroških, ki nastajajo od primarne 
proizvodnje 'do končne predelave proizvodov, to se pravi do sfere, ki je verjetno 
v dosedanjih izračunih najbolj problematična v kompleksu formiranja cen, ker 
je prav tu veljala logika zidanja cen in povzročala disparitete zlasti pri finalnih 
proizvodih. Ce bi pa s pretirano naglico morali reševati te probleme, bi morali 
seveda uporabljati hitre postopke, ki bi občinskim skupščinam in njihovim 
organom praktično onemogočili, da na demokratičen način s polno odgovor- 
nostjo na osnovi ustrezne dokumentacije rešujejo probleme, za katere so od- 
govorni in ki so izredno delikatni in ki prizadevajo vsakega posameznega 
državljana. 

Izguba nekaj dni v končni določitvi cen za te artikle ima seveda tudi svoje 
slabe strani predvsem v tem, da trgovinske organizacije izgubijo določena 
obratna sredstva, ki bi drugače šla v njihov poslovni fond, in pa v tem, da bi 
lahko prišlo do zmanjšanja interesa po prodaji. Ta, druga slaba stran mislim, 
da ni dobila v okviru vseh objektivnih težav, ki take spremembe spremljajo, 
pretirano mesto in da v glavnem v teh dneh funkcionira trgovina tudi pri 
starih cenah. 

To seveda ne pomeni, da v tem času Izvršni svet ni imel razprav s pred- 
stavniki občinskih skupščin, da bi v dogovoru dosegel čim enotnejša stališča. 
Tako ukrepanje se je pokazalo še kot posebej nujno potem, ko so nekatere 
občinske skupščine ne na svojih zasedanjih, ampak preko administracije spre- 
jele določene provizorične cene, ki so bile seveda sprejete na nivojih, s katerimi 
se ne bi mogli strinjati. Mislim, da so te stvari znane iz dnevnega časopisja. 
Tu gre za ceno kruha, za katerega je bila cena na nekaterih področjih določena 
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na 230 dinarjev, za ceno mleka, ki je bila predlagana v višini 250 dinarjev, pa 
problem moke in mesa ter drugih artiklov. 

Pogovor s predstavniki občinskih skupščin se je nanašal na to, da bi se 
njihova soglasja k prodajni ceni moke, če se dotaknem posameznih artiklov, 
pri kategoriji moke b tipa 450 gibala od 238 do 242 dinarjev, pri kruhu iz 
bele moke od 200 din do največ 204 din, pri sladkorju kristal do 270 din, in 
pri kockah do 304 din, pri olju rinfuza do 468 din, v steklenicah pa do 502 
dinarjev. Pri mesu naj bi se povprečna prodajna cena na drobno lahko maksi- 
malno gibala do 1300 dinarjev, za teletino 1490 in svinjsko meso brez slanine 
in kože do 950 dinarjev. Pri mleku v razponu največ od 135 do 145 dinarjev. 

Pri premogu in drvah je problem nekoliko kompleksnejši, odkar je bil na 
drva uveden zvezni prometni davek in avtomatično s tem tudi oba republiška 
prometna davka, hkrati pa pri premogu ukinjeni regresi. Občine so bile mnenja, 
da bi se v naslednjih dneh vršila posebna ponovna konferenca, ki bi detajlneje 
obravnavala ta dva problema, ki v teh dneh nista najbolj aktualna in še ne 
zahtevata končne rešitve. 

Razumljivo je, da je določitev cen v dogovorjeni višini stvar spoštovanja 
dogovora s strani občinskih skupščin. Zasedanja občinskih skupščin so bila v 
torek, to se pravi, včeraj, so pa zasedanja tudi danes, delno pa bodo' v na- 
slednjih dveh dneh. 

Poseben problem, ki se je v sedanjih diskusijah pojavil in ki ga spremljajo 
močne težnje po visokem povečanju cen, je področje komunalnih in obrtnih 
storitev, kjer se dosedanji predlogi, ki so bili predloženi občinskim skupščinam 
in republiškemu zavodu za cene s strani gospodarskih organizacij, gibljejo na 
nivoju, ki ga ni mogoče sprejeti. Predvsem gre tu za poskus, da se na hitro 
preko višjih cen teh storitev pride do sredstev za izvedbo programa investiranja 
seveda brez detajlnejših analiz notranjih rezerv v teh gospodarskih organiza- 
cijah, kjer kot vsi vemo, obstojajo seveda v velikem obsegu. Stališče Republi- 
škega sekretariata za gospodarstvo, ki je bilo izraženo tudi predstavnikom ob- 
činskih skupščin, je šlo za tem, da pri spremembah cen komunalnih storitev ni 
treba na vrat na nos hiteti in da naj si občinske skupščine za svoje odločitve 
zagotove ustrezno dokumentacijo z analizami vseh ukrepov, ki bi jih gospo- 
darske organizacije mogle sprejeti za racionalnejše in boljše poslovanje. 

Glede oblikovanja cen vrtnin in sadja so vse občinske skupščine v glavnem 
smatrale, da naj bi se marža in prodajne cene na drobno oblikovale prosto 
tako, kakor je bilo predvideno v zveznih predpisih oziroma dano pooblastilo 
občinskim skupščinam. 

Dosedanje diskusije o teh problemih so pokazale, da je treba v naslednjih 
dneh intenzivno spremljati sklepe in odločitve občinskih skupščin in se še 
nadalje dogovarjati z gospodarskimi organizacijami preko zbornice v zvezi s 
formiranjem posameznih cen, predvsem s tistimi, ki prosto formirajo cene. 
Njihovo stališče do formiranja cen ima velik pomen za nadaljnje širjenje spiska 
tistih artiklov, ki bi lahko prišli pod režim prostega formiranja cen, to pomeni 
v okvir močnejšega delovanja tržišča. Nekatere cene, ki se po novem sistemu 

■oblikujejo prosto, še niso objavljene, ker se je pokazalo, da so določene gospo- 
darske organizacije prav sedaj, ko so cene sproščene, v dilemi, kakšno ceno naj 
postavijo. Očitno je namreč, da so nekatere dosedanje cene, ki so bile pod 
kontrolo, same po sebi bile garantirane in da ob sprostitvi prihaja do izraza 
večja konkurenca. Tako je pri testeninah, mesnih izdelkih in drugem blagu, 
kjer je precejšnja konkurenca podjetij iz drugih področij. Prav tako se je v tem 
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obdobju pokazalo, da je naša trgovska mreža lokalno zelo zaprta, da imajo 
nekatere gospodarske organizacie monopol in da so močne težnje po ohranitvi 
tega monopola in da stojijo na tem področju pred nami številne naloge, zlasti 
v zvezi z odpiranjem lokalnih tržišč. S tem v zvezi so seveda tudi problemi 
organizacije in načina preskrbe prebivalstva. 

Sekretariat za gospodarstvo bo razumljivo v naslednjih dneh intenzivno 
spremljal gibanja na tržišču in vključeval poleg ostalih organov tudi inšpek- 
cijske organe v proces preprečevanje ekcesov. 

Predsednik Tine Remškar: Ah se tov. Karmelo Budihna zadovolji 
z odgovorom. (Da.) Ima še kdo kako poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) 
Ker ne, obveščam zbor, da sta oba zbora sprejela vse zakone in odloke v 
enakem besedilu kot Republiški zbor. 

Ker je to zadnja seja pred septembrom, želim vsem poslancem, da bi se v 
avgustu dobro odpočili. 

S tem zaključujem 27. sejo Republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 14.10.) 



GOSPODARSKI 2BOR 

26. seja 

(2. julija 1965) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik L.eopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
26. sejo Gospodarskega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Rado Jamnik, Franc Čop, Elka Grilc, 
Alojz Stegu in Milan Jeram. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko začnemo z delom. 
Za današnjo sejo sta pripravili gradivo delovni skupini poslancev in to o 

problematiki nezgod pri delu ter o problematiki notranje delitve dohodka v 
gospodarskih organizacijah. Izvršni svet pa je predložil predlog zakona o vod- 
nem prispevku. Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 25. seje Gospodarskega zbora; 
2. poslansko vprašanje; 
3. razprava o problematiki nezgod pri delu; 
4. razprava o problematiki notranje delitve dohodka v gospodarskih orga- 

nizacijah; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odmeri vodnega prispevka 

za leto 1965. 
Ima kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog k predlaganemu 

dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je dnevni 
red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 25. seje Gospo- 
darskega zbora ste prejeli skupaj z ostalim materialom in vabilom. Ima kdo 
kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ne, smatram, da je za- 
pisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslansko vpra- 
šanje. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da odgovor na poslansko vpra- 
šanje, ki ga je na 25. seji postavila poslanka Ljudmila Fišer. 
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Sveto Kobal: 1. Izvoz blaga je v načelu svoboden. Le v izjemnih 
primerih, ko je potrebno zagotoviti razmerja, s katerimi računajo družbeni plani, 
sme Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino s posebnimi predpisi omejiti izvoz 
posameznih vrst blaga. Izvoz blaga se omejuje s kontingenti in s tem, da se 
sme izvažati določeno blago le na podlagi posebnega dovoljenja Zveznega se- 
kretariata za zunanjo trgovino. Z drugimi administrativnimi ukrepi izvoza po- 
sameznih vrst blaga v pogojih ekonomske samostojnosti poslovanja gospodarskih 
organizacij ne moremo omejevati. 

Novi gospodarski ukrepi bodo z ureditvijo odnosov cen na domačem trgu 
in z drugimi elementi deviznega sistema prispevali k boljšemu odvijanju no- 
tranjega prometa in k ureditvi odnosov med proizvajalci in potrošniki. 

2. Ekonomski sistem in devizna reforma bosta ustvarila nove pogoje v 
gospodarstvu, s čimer bo postal dinarski dohodek osnovni regulator samostojne 
poslovne politike gospodarskih organizacij in njihovega zunanjetrgovinskega 
poslovanja. V pogojih samostojne poslovne politike gospodarjenja bodo v maksi- 
malni' meri odpadli administrativni ukrepi, tako glede razdeljevanja osnovnih 
surovin, kot na področju zunanjetrgovinske menjave. 

3. Vprašanje trgovanja z vzhodnoevropskimi državami je odvisno od do- 
ločitve tečaja dinarja in postavitve blagovnih listin v okviru meddržavnih 
trgovinskih sporazumov. Dosežene cene in poslovni uspeh naših gospodarskih 
organizacij bodo odvisni od konkretnih dogovorov z inozemskimi partnerji. 
V trgovanju z vzhodnoevropskimi državami morajo gospodarske organizacije 
v SR Sloveniji v večji meri kot doslej sodelovati pri sestavi blagovnih list, ki 
naj zagotavljajo izvoz tistih artiklov, ki so za naše gospodarstvo zanimivi. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? Ali se tovari- 
šica Fišer zadovolji z odgovorom? (Da.) Hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje 
k tej točki dnevnega reda? Besedo ima tovariš Riko Rižnar. 

Riko Rižnar: V zadnjih letih vedno več govorimo o pomenu turizma 
za naše gospodarstvo. Sprejeli smo tudi posebno resolucijo. Zal pa je bilo le 
malo ukrepov, ki bi vplivali na izboljšanje materialnega položaja turizma in 
omogočili njegov razvoj po sodobnih vzorih. Pogoji so deloma celo slabši. 
V zadnjih dneh sem slišal mnogo kritičnih pripomb turističnih delavcev v 
zvezi s turistično takso, ki je občine ne odstopajo več turističnim društvom kot 
v prejšnjih letih. Pa tudi na račun osnutka republiškega zakona o komunalnih 
taksah je s strani turističnih družbenih organizacij precej kritike. 

Ko sem pregledal sedanji osnutek in ga primerjal z ureditvijo pred leti, 
sem ugotovil, da so pripombe upravičene. Prejšnji predpis je imel določilo, da 
se lahko turistična taksa uporabi le v turistične namene. Sedanji predpis takega 
določila nima. Taka določba pa je po mojem mnenju nujna, saj bi morali, po- 
dobno kot v drugih turistično razvitih državah, tudi pri nas zagotoviti namensko 
uporabo teh sredstev. 

V prejšnjih predpisih je bilo tudi določilo o popustih pri plačilu takse 
domačim gostom za čas letnega dopusta, ki je znašal nekaj časa 50 "/o, nekaj 
časa pa celo 75 °/o. V osnutku republiškega zakona o komunalnih taksah taki 
popusti niso več predvideni. V komentarju k temu zakonu je omenjeno, da 
predlog Turistične zveze Slovenije ni bil upoštevan, češ naj se taksa vračuna 
v regres za dopuste. Menim, da so popusti za domače goste upravičeni zlasti 
v zadnjem času, ko' je bil povečan turistični tečaj za inozemske goste. 
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V zvezi s to problematiko prosim za naslednje odgovore: 
1. Kako bo zagotovljena namenska uporaba turistične takse v Sloveniji? 
2. Kako se bodo turističnim društvom nadomestila sredstva za financiranje 

njihove turistične dejavnosti? Ali bodo s posebnim tolmačenjem in priporo- 
čilom občinske skuščine opozorjene, naj prepuščajo takso predvsem turističnim 
društvom? Ali bo morda uveden sistem dotacij? 

3. Ali bodo lahko občinske skupščine v svojih odlokih o taksah predpisale 
popust na turistično takso domačim turistom, oziroma ali bodo lahko s svojimi 
odloki določile, da se turistična taksa lahko uporablja samo namensko, ali 
morda lahko določijo z odloki, da pripada turistična taksa neposredno turi- 
stičnim društvom? in 

4. Kako to, da o zakonu o komunalnih taksah ne soodloča naš Gospodarski 
zbor? Ugotovil sem namreč, da sta 25. decembra 1964 v Zvezni skupščini o 
zveznem zakonu odločala Zvezni zbor in Gospodarski zbor. Prosim za čim- 
prejšnji pismeni odgovor. 

Predsednik Leopold Krese: Ali bi odgovor želel dobiti danes? 

Riko Rižnar: Želel bi čimprejšnji odgovor. 

Predsednik Leopold Krese: Ali bi lahko predstavnik Izvršnega sveta 
Sveto Kobal danes odgovoril? Želiš odgovoriti danes ali pa pozneje? 

Sveto Kobal: Odgovor bi lahko dal na prihodnji seji. 

Predsednik Leopold Krese: Predlagam, da Izvršni svet do prihodnje 
seje skupaj s svojimi sekretariati pripravi odgovor na stavljeno vprašanje. 

Ima še kdo kakšno vprašanje? 

Ivan Zivič: Na področju brežiške občine je posajenega 850 ha krom- 
pirja, od tega v družbenem sektorju približno 30 ha. Predvidevamo, da se bo 
lahko pridelek zmanjšal za polovico, zaradi neučinkovitega škropljenja oziroma 
zatiranja škodljivcev. Kmetijske organizacije so nabavile približno 2000 kg lin- 
dana iz tovarne Pinus Rače in preko Agrotehnike iz kemične tovarne v Skopju. 
Kmetovalci, ki so nabavili lindan za škropljenje proti koloradskemu hrošču, 
so ga v večini primerov reklamirali, da je neučinkovit tudi v večjih koncen- 
tracijah, kot je deklariran. Hrošči in ličinke so ostali živi. Znam> je tudi, da 
postanejo škodljivci imuni proti škropivu navadno, ne sicer v prvi, pač pa že 
v drugi ali tretji generaciji. Poleg škode, ki so jo utrpeli kmetovalci z ,nabavo 
neučinkovitega a dragega škropiva, saj stane kg 1700 dinarjev, in izgubljenega 
časa, predvidevamo večjo* škodo v tem, ker ne moremo hitro in uspešno uni- 
čevati škodljivcev. Prva generacija hroščev se bo v celoti razvila in uničila 
krompir. Zadruge imajo na zalogi nekaj prašiva — pantakan, vendar ne v 
zadostnih količinah, da bi lahko vsi kmetovalci krompir prašili. Pri tem pa 
niti ne upoštevamo izredno zamudnega dela s prašen jem. Mnenja sem, da bi 
bilo treba ugotoviti tudi vzroke za proizvodnjo neučinkovitega škropiva. 

Postavljam vprašanje, kdo bo odgovoren za škodo, ki so jo utrpeli kme- 
tovalci in zadruge s tem, da so kupili neučinkovito škropivo, in kdo za škodo, 
ki bo nastala, če pravočasno ne zagotovimo učinkovitega škropiva? 
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Predsednik Leopold Krese: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta 
da odgovor na zastavljeno vprašanje? 

Sveto Kobal: Odgovor bo dan na prihodnji seji. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Zivič, ali se s tem strinjaš? 

Ivan Zivič: Da. 

Sveto Kobal: Ne glede na to, da bo dan odgovor na prihodnji seji, pa 
bi želel povedati, da smo bili obveščeni o problemu, ki ga je navedel tovariš 
Ivan Zivič. Vzroki za neučinkovitost sredstev so v visoki dnevni temperaturi, 
ki povzroča izhlapevanje in s tem zmanjšanje aktivnosti teh sredstev. Z dolo- 
čenimi poskušnjami je bilo ugotovljeno, da so ti preparati učinkoviti pri dolo- 
čeni toploti in v predpisani koncentraciji, medtem ko pri visoki toploti ne 
učinkujejo. Ne glede na to, da bi z izredno povečanimi koncentracijami ne- 
ekonomsko trošili kemična sredstva, pa se mora upoštevati tudi dejstvo, da ta 
sredstva pridejo v prevelikih količinah tudi v gomolje krompirja, kar škod- 
ljivo vpliva na zdravje človeka. Ob teh ugotovitvah so ustrezni organi dali 
inštrukcije strokovnim službam v tem smislu, da je treba uporabo lindanskih 
raztopin zamenjati z določenimi drugimi sredstvi, ki niso občutljive na visoke 
dnevne temperature, in sicer predvsem z derivati DDT (pantakan 25, pepein itd.) 
Ti preparati delujejo sicer nekoliko počasneje kot lindanski, vendar so pri večji 
toploti stabilni in ne izhlapevajo. 

Naš sekretariat bo podvzel potrebne ukrepe, da se bo trgovska mreža v 
najkrajšem času oskrbela z navedenimi sredstvi. Vse to pa seveda ne zmanjšuje 
odgovornosti tovarne, proizvajalca osnovnega preparata-lindanskega preparata, 
ker s svojimi navodili ni v zadostni meri opozoril kupce na občutljivost lin- 
danskih preparatov na visoke dnevne temperature. To pa je že poslovni odnos. 
Naš sekretariat bo sodeloval v toliko, da bodo zaščiteni adekvatni medsebojni 
pogodbeni odnosi in interveniral, da bo tovarna v bodoče dajala ustrezna 
navodila. Toliko bi sedaj odgovoril v informacijo. Pripravili pa bomo pismeno 
informacijo o celotnem problemu in o ukrepih, ki bodo v tem času sprejeti 
oziroma z naše strani podprti. 

Predsednik Leopold Krese: Se strinjaš s to kratko informacijo? 

Ivan Zivič: Hvala, se strinjam. 

Predsednik Leopold Krese: Še kdo prosim? (Ne.) Če ni nobenega 
vprašanja več, zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 3. to č k o 
dnevnega reda, to je na razpravo o problematiki nezgod pri delu. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli z vabilom. Poročilo je pri- 
pravila posebna delovna skupina poslancev našega zbora in o njem razpravljala 
skupno z odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. 
Na razpravo k tej točki dnevnega reda smo povabili tudi predstavnika Republi- 
škega sekretariata za delo in glavnega republiškega inšpektorja za delo, pred- 
stavnika Republiške skupnosti socialnega zavarovanja ter zavod za zdravstveno 
in tehnično varnost Slovenije in Zvezo varnostnih inženirjev in tehnikov Slo- 
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veni je. Izvršni svet je določil za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda tovarišico sekretarja Erno Podbregar. 

Izvršni svet nas je tudi obvestil, da bodo pri tej točki sodelovali: republiški 
inšpektor Stane Zupančič, inšpektor dela, inž. Matija Cerovac, glavni rudarski 
inšpektor, Anton Peternel, kmetijski inšpektor, inž. Milan Cigler, glavni ru- 
darski inšpektor, inž. Franc Čepom, glavni gradbeni inšpektor, inž. Mirko Toros, 
glavni inšpektor parnih kotlov, Daniel Lepin, glavni prometni inšpektor, inž. 
Vladimir Pečenko, glavni elektro-energetski inšpektor. 

Stalna konferenca za varnost pri delu pa je določila za svojega predstavnika 
Jožeta Jurača in Draga Bratino. Skupščina republiške skupnosti socialnega za- 
varovanja je določila za svojega predstavnika Franca Sterleta, namestnika di- 
rektorja.. Zavod za zdravstveno varstvo in tehnično varnost pa je določil za 
svojega predstavnika tov. Milana Skitka. Zveza varnostnih inženirjev in teh- 
nikov Slovenije je določila za svojega predstavnika inž. Ludvika Kavsa, pred- 
sednika te zveze. 

Predlagam, da tem predstavnikom odobrimo, da sodelujejo v razpravi. Zeli 
morda vodja delovne skupine poslancev dati poleg pismenega poročila, ki je 
bilo predloženo, še ustno poročilo? Besedo ima tovariš Edo Ko-močar. 

Edo Kom o čar: Tovariši ce in tovariši poslanci! Da je naš zbor sklenil 
razpravljati o varnosti pri delu, ni slučaj, marveč nuja, na katero nas opozarja 
veliko naraščanje nezgod pri delu. Ta problematika je prav tako zanimiva in 
pomembna, kot je proučevanje gospodarsko-ekonomskih pokazateljev. Pri vsem 
tem pa ni dovolj, da samo ugotavljamo dejstva in se zadovoljimo z obstoječim 
stanjem, marveč je naloga vseh nas, da se zavarovanje pri delu prouči, do 
njega zavzame določeno stališče in sprejme sklepe, ki jih bo treba v praksi 
dosledno uveljaviti. To problematiko je treba obravnavati na podlagi konkretnih 
ugotovitev. Ugotovitve, ki so prikazane v materialu »Travmatizem v SR Slo- 
veniji«, ki ga je pripravila stalna-konferenca za varnost pri delu pri Republi- 
škem svetu Zveze sindikatov Slovenije in konkretne ugotovitve delovne skupine 
poslancev Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, nam dokaj jasno pri- 
čajo, da se glede nezgod pri delu nahajamo v neugodnem položaju. Podatki 
oziroma številke, ki jih bom navedel, so prav gotovo zaskrbljujoči, zlasti zato, 
ker naraščajo iz leta v leto. Poškodb pri delu je bilo v letu 1963 v Sloveniji 
58 894, v letu 1964 pa se je ta številka povzpela na 62 685, kar je, če upoštevamo 
povečano število zaposlenih, za skoraj 5'°/o več. Število .bolniških dni zaradi 
nezgod pri delu je bilo v letu 1963 1 110 208, v letu 1964 pa se je tudi to 
število dvignilo na 1 228 204 bolniških dni, ali približno za 10,5 °/o. Škodo, ki 
je pri tem nastala — dajatve socialnega zavarovanja, stroški zdravljenja, izpad 
proizvodnje in podobno — ocenjujemo po grobih izračunih za SR Slovenijo 
v letu 1964 na približno 30 milijard din. To pa seveda ni vse. Nezgode in 
njihove posledice ne povzročajo samo stroškov zdravljenja, izdatkov za reha- 
bilitacijo', izgubo v proizvodnji, zmanjšano delovno sposobnost, marveč moramo 
v njih iskati vzroke mnogih tragedij posameznikov in družin, zlasti v primerih 
naihujših poškodb. Vse to pa terja od odgovornih činiteljev, da se v kar 
največji meri zavzamejo za preprečevanje nezgod. Predvsem so proizvajalci 
sami poklicani, da s svoje strani storijo vse, da bo njihovo življenje varno. 

Ce je v ustavi in v zakonu o delovnem razmerju rečeno, da je varno delo 
za proizvajalca pravica, potem je umestno poudariti, -da je na drugi strani tudi 
njegova dolžnost. V praksi pa se tega drugega ne zavedamo tako močno. Po- 
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datka, da je v Sloveniji največ izostankov z dela zaradi poškod in poklicnih 
bolezni, ne moremo opravičevati z dejstvom, da imamo iztrošene stroje, na- 
prave in podobno. Po vsej verjetnosti gre tu tudi za nekatera drugfe vprašanja, 
ki jih bo potrebno bolj natančno in učinkoviteje reševati. Odgovornost za 
varnost pri delu v delovnih organizacijah, po mojem mnenju, še ni na tisti 
ravni, kot bi morala biti. Pomanjkljivosti, ki jih ugotavljamo kot posledico ne- 
zadostnega znanja o varnosti pri delu, tako pri organizatorjih proizvodnje, kot 
pri delavcih, so nedvomno često vzrok velikemu številu nezgod. Nizka stro- 
kovna raven ljudi, ki se v gospodarskih organizacijah poklicno ukvarjajo z 
varnostjo pri delu, je tudi eden izmed vzrokov za takšno stanje. V mnogih 
primerih zasedajo delovno mesto varnostnega tehnika delavci, ki jih podjetja 
sama določajo, da opravljajo te odgovorne naloge, čeprav nimajo za to> delovno 
mesto ustreznega strokovnega znanja. Z varstvom življenja in zdravja ljudi se 
po mojem mnenju ne more in ne sme ukvarjati tisti, ki za to ni usposobljen. 
Opaža se, da v nekaterih delovnih organizacijah urejajo varstvo pri delu samo 
komisije za HTV, ki so jih imenovali organi upravljanja. So pa tudi taki 
primeri, ko ima delovna organizacija varnostnega tehnika, ki pa svojega dela 
ne opravlja zadovoljivo, ker za to ni strokovno usposobljen. So tudi taki pri- 
meri, kjer varnostni tehnik obstoja le zaradi naziva, saj dela vsa druga dela, 
samo tistih ne, ki bi jih moral opravljati kot varnostni tehnik. Podobne pojave, 
morda v manjšem številu, ugotavljamo pri delu občinskih inšpekcij. Glavne 
težave imajo svoj vzrok v majhnem številu delovnih inšpektorjev pri občinskih 
skupščinah, v njihovi nezadostni strokovni usposobljenosti, v obremenitvi de- 
lovnih inšpektorjev z drugimi občasnimi nalogami itd. Vse to pa seveda ni 
tako kritično, če upoštevamo dejstvo, da se stanje predvsem v zadnjem času 
glede strokovne usposobljenosti na področju varstva pri delu v delovnih orga- 
nizacijah in pri delovnih inšpektorjih občinskih skupščin zboljšuje. 

Novi temeljni zakon o varstvu pri delu zavezuje vse, predvsem pa delovne 
organizacije, da vzporedno s strokovnim izobraževanjem skrbe za seznanjanje 
članov kolektiva tudi s problematiko varnosti pri delu. Ce bomo spoštovali vse 
določbe, potem ni bojazni, da bodo nesreče pri delu upadale. Ce pa bomo 
popustljivi in malomarni, naš cilj ne bo dosežen. Analize vzrokov nezgod pri 
delu kažejo, da v nekaterih primerih delavec ni bil seznanjen z vsemi varnost- 
nimi ukrepi na delovnem mestu in je zaradi tega prišlo do nesreče. Ce je temu 
res tako, potem vemo, kje je krivda in kdo je zanjo^ odgovoren. Ce pa so vzroki 
nesreč subjektivne narave — iz priloženega materiala je razvidno, da takih 
vzrokov ni malo — ne smemo in ne moremo biti popustljivi. 

Novi temeljni zakon o varstvu pri delu o tem jasno govori. V letu 1963 
je bilo od 58 854 poškodovanih delavcev 19 492 takih, ki niso upoštevali pred- 
pisov o varnosti pri delu in 22 683 takih, ki so se' poškodovali zaradi nepravilnega 
načina dela. Krivde in vzrokov ne moremo v teh primerih iskati v večji iztro- 
šenosti industrijskih naprav in višji stopnji industrializacije v primerjavi z dru- 
gimi republikami, marveč gre tu za čisto subjektivne razloge. Tudi odgovorni 
funkcionarji v delovnih organizacijah često podcenjujejo ukrepe za varnost pri 
delu. Premajhna materialna in disciplinska odgovornost tehničnega kadra, ne- 
zadostna delovna disciplina v kolektivih, ki izhaja iz nepravilne organizacije 
dela, je vzrok, da je v marsikateri delovni organizaciji stanje porazno. Samo- 
upravni organi, kot najbolj odgovorni posvečajo premalo pozornosti temu vpra- 
šanju. Ta problematika se pogosto obravnava le ob zaključku poslovnega leta. 
Poročila HTV komisije so priložnostna in to ne samo s področja nesreč pri delu, 
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marveč tudi v internih predpisih, ki so dostikrat nepopolni in se ne izvajajo 
vedno dosledno. 

Vprašanje osebne odgovornosti, tako vodilnega tehničnega kadra kot ostalih 
članov delovnih kolektivov, je potrebno zaostriti in pri tem energično vztrajati. 
Pojave, ko se varnostni predpisi ne upoštevajo in zavestno kršijo, je potrebno 
obravnavati kot težje disciplinske prekrške. 

Po informacijah v delovnih organizacijah in iz priloženega materiala je 
razvidno-, da število nezgod na poti na delo in z dela rapidno narašča iz leta v 
leto', kar je še posebej zaskrbljujoče. To stanje je do neke mere razumljivo 
spričo zelo naraščajočega prometa, prometne razmere pa so neurejene. Neopra-' 
vičljive in nerazumljive pa so tiste nezgode, ki so se pripetile pri domačih 
opravilih, pri izletih in podobno, označile pa so se kot nezgode na poti na delo 
ali z dela. Samoupravni organi bi morali temu vprašanju posvetiti več pozor- 
nosti kot doslej. Nezgod izven redne zaposlitve ne moremo registrirati kot 
delovnih nezgod, zanje naj odgovarja tisti, ki jih je povzročil. 

Tovarišice in tovariši! Do sedaj sem našteval le slabosti in dolžnosti samo- 
upravnih organov v delovnih organizacijah in neposrednih proizvajalcih. Brez 
dvoma je, da morajo ti v prvi vrsti odpravljati razne napake in nepravilnosti 
s področja varnosti pri delu. Temu pa vedno ni tako. Skupina poslancev, ki je 
obiskala razne delovne organizacije, je povsod naletela na več ali manj neurejena 
zaščitna sredstva, najsi bo to glede kvalitete ali kvantitete. Domača zaščitna 
sredstva so v mnogih primerih neprimerna, nekvalitetna in celo neuporabna. 
Zaradi tega delovne organizacije trosijo znatno več sredstev za nakup zaščitnih 
sredstev, kot pa bi to bik* potrebno. So pa tudi taka podjetja, ki morajo uvažati 
zaščitna sredstva, pri čemer se pojavlja vprašanje razpoložljivih deviznih sred- 
stev. Iz tega sledi, da bi morale delovne organizacije, ki izdelujejo zaščitna 
sredstva, bolj studiozno pristopiti k izdelavi takih zaščitnih sredstev, ki -bodo 
ustrezala po kvaliteti in kvantiteti. 

Vzroki nesreč so- pogosto tudi v tem, da se premalo upoštevajo varnostni 
ukrepi pri raznih napravah in pri večjih novih strojih. Prav gotovo je, da temu 
botrujejo pomanjkljivi varnostni predpisi, kakor tudi JUS standardi, ki bi morali 
varnostne ukrepe upoštevati. Po moji preprosti logiki je nerazumljivo, da lahko 
nov stroj ali dvigalo, ki stane 5 ali celo več milijonov dinarjev, ne ustreza 
varnostnim ukrepom, saj inšpekcija dela ne izda obratovalnega dovoljenja, 
dokler ni na novem stroju ali dvigalu napravljena rekonstrukcija, ki bo var- 
nostnim ukrepom ustrezala. Prav gotovo gre v takih primerih spet za pomanj- 
kljivosti v naših predpisih in tudi v JUS standardih. Sicer pa vsebuje novi te- 
meljni zakon o varstvu pri delu elemente, ki urejajo projektiranje in testiranje 
vseh sredstev za proizvodnjo. 

Zaslediti je bilo, da delovne organizacije močno čutijo potrebo po strokovni 
pomoči, predvsem s strani Zavoda za zdravstveno in tehnično varnost SR Slo- 
venije. Njihove zahteve so upravičene in utemeljene. To pa še ni dovolj. Da bo 
ta institucija, od katere delovne organizacije pričakujejo pomoč s področja 
varstva pri delu, v celoti odigrala svojo- vlogo, je treba nujno rešiti vprašanje 
financiranja te ustanove, ki do danes v celoti še ni rešeno. Zavod res ne more 
brez razpoložljivih dinarskih sredstev, s tem v zvezi pa tudi brez potrebnega 
in kvalitetnega tehničnega kadra, odigrati svoje vloge, predvsem sedaj, ko bo 
potrebno v skladu z določbami temeljnega zakona o varnosti pri delu testirati 
vsa sredstva za proizvodnjo, objekte in zaščitna sredstva s stališča varnosti, 
pri čemer bodo sodelovale tudi druge strokovne institucije. 

9* 
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Ne morem mimo tega, da bi še ne dotaknil vprašanja vzgoje in pridobivanja 
znanja s področja varstva pri delu v šolah. Podatki, ki so navedeni, niso prav 
nič zadovoljivi, predvsem če upoštevamo, da so ravno kvalificirani in visoko 
kvalificirani delavci v dnevnem stiku z raznimi problemi s področja varstva, 
saj bi morali ravno ti vsak dan sproti opozarjati svoje podrejene na varnostne 
ukrepe. Se poraznejši pa je primer, da je od vpisanih 5655 slušateljev tehničnih 
fakultet bilo deležno strokovnega pouka o varstvu pri delu le 256 slušateljev 
ali 4,3 ®/o, pri tem pa govorimo, da bodo ti kadri jutri organizatorji in vodje 
delovnega procesa in da bodo obenem tudi odgovarjali za varno delo. Ne bo 
narobe, če rečem, da bi morali vsi prizadeti, to so šole in fakultete ter drugi 
odgovorni forumi proučiti, če je razmerje glede poučenosti s področja varstva 
pri delu res pravilno, ko naša proizvodnja pričakuje od bodočega strokovnjaka, 
da bo tudi dober poznavalec varstva pri delu. 

Dejstva nas silijo-, da bomo morali povsod odločneje in učinkoviteje posegati 
v to problematiko, če hočemo, da bomo v naslednjih letih ugotavljali padec 
števila nesreč pri delu. Pri vsem tem je nujno, da samoupravni organi čim- 
prej skrbno dopolnijo samoupravne predpise o varnosti pri delu, posebno glede 
na nov temeljni zakon o varstvu. Ni dovolj, da imamo idealno izdelane samo- 
upravne akte o varstvu pri delu, če določila teh aktov ne spoštujemo in ne izva- 
jamo. Primer nedavne rudarske katastrofe v Kaknju je veliko-, toda žalostno 
opozorilo, kaj se lahko zgodi, če ne upoštevamo in če zanemarjamo varnostne 
ukrepe. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo k tej točki dnevnega 
reda in prosim tovariše poslance in goste, da se k diskusiji pismeno prijavijo. 
Besedo ima tovariš Danilo Dolgan. 

Danilo- Dolgan: Tovariši in tovarišice poslanci! Dovolite mi, da kot 
član ene izmed delovnih skupin, ki je obiskovala posamezna podjetja, opozorim 
na nekatere podrobnosti, ki kažejo, zakaj se v naši praksi pojavlja neskladnost 
med propagiranim! načeli in med dejansko prakso. 

Temeljni zakon o varstvu pri delu je izšel že pred dvema mesecema. Vendar 
smo pri obiskih v glavnem povsod dobili občutek, da še v nobeni tovarni niso 
tega zakona proučili, saj so nam nekje to celo priznali. Zgovarjali so se v 
glavnem na to, da je bilo v zadnjem času sprejetih veliko zakonov. Kadrovske 
službe so proučevale predvsem temeljni zakon o delovnih razmerjih, doeim 
za temeljni zakon o varstvu pri delu ni bilo časa. To dejstvo, oziroma ta zapa- 
žanja nas opozarjajo na to, da nikakor ne smemo1 dopustiti, da je samo od 
vodilnih delavcev v posameznih podjetjih odvisno, kdaj in kako se bodo lotili 
tega dela. Izvajanje tega zakona je treba pospešiti predvsem s tem, da bi repu- 
bliški zakon o varstvu pri delu, ki-je sedaj v pripravi, vseboval določene pred- 
pise tudi glede tega. Teze za republiški zakon o varstvu pri delu, ki so bile, 
kot vam je znano, objavljene pred nedavnim, opozarjajo, oziroma predpisujejo, 
da je treba vsakega delavca poučiti, oziroma opozoriti ob razporeditvi na delo, 
kako mora delati, da bo njegovo delo varno. Nadalje je rečeno, da mora biti 
način poučevanja določen s statutom oziroma s posebnim pravilnikom in da 
morajo delovne organizacije tudi kontrolirati z občasnimi testi, kako so delavci 
seznanjeni s, predpisi, ki obravnavajo' varnost dela na delovnem mestu. Te teze 
tudi določajo, da morajo delovne organizacije ustanoviti v primeru, če je v tej 
delovni organizaciji zaposlenih več kot 500 oseb, posebne službe, ki obravnavajo 
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varstvo pri delu, -če pa so delovne organizacije manjše, morajo določiti osebe, ki 
se morajo poleg svojega rednega dela tudi baviti z vprašanji varstva pri delu. 
Predpisano je, da morajo vse te osebe imeti poseben strokovni izpit s pod- 
ročja varstva pri delu; v nasprotnem primeru takih delovnih mest ne morejo 
zasedati. 

Skratka, teze določajo, da bi morali obvladati vprašanja varstva pri delu le 
delavci, ki neposredno te posle opravljajo in tiste službe, ki morajo skrbeti za 
varnost pri delu. Te zahteve pa še ne postavljajo pred vodilne delavce v pod- 
jetju, niti se od njih ne zahteva, da bi morali poznati zakonodajo'. Primer iz 
vsakdanjega življenja: vsak voznik motornega vozila mora polagati šoferski 
izpit zato, da se spozna s prometnimi predpisi in da ne bi ogrožal življenja in 
varnosti drugih. V podjetjih pa od najbolj odgovornih ljudi ne zahtevamo-, da 
bi poznali varnostne predpise. To je velika nedoslednost. 

Zato bi predlagal, da bi republiški zakon o varstvu pri delu vseboval tudi 
določbe, da morajo vodilne osebe v podjetjih in vodilni tehnični kader poznati 
vsaj zakonodajo, ki ureja vprašanja varstva pri delu in da morajo to svoje 
znanje tudi dokazati ah s testiranjem ali pa z ustreznim izpitom. V nekaterih 
gospodarskih panogah je to že predpisano. Tega seveda ne bi bilo< treba zahtevati 
za vse delovne organizacije, pač pa samo za tiste, kjer obstojajo večje možnosti 
nezgod pri delu. 

Predsednik Leopold Krese : Hvala lepa. Besedo ima tov. Stane Zu- 
pančič, republiški inšpektor dela. 

Stane Zupančič: Dovolite mi, tovariši poslanci, da v imenu Repu- 
bliškega inšpektorata dela, to je organa, ki opravlja nadzorstvo nad pravilnim 
izvajanjem varstva pri delu, nakažem nekaj problemov, ki jih ugotavljamo 
pri svojem delu. Nekaj tega je že zajeto v poročilu, ki je predmet današnje 
razprave. To poročilo obravnava število poškodb pri delu in število bolniških 
dni, ki jih povzročajo* poškodbe po podatkih zdravstvene službe. Inšpekcija 
dela pa uporablja podatke o poškodbah pri delu, ki jih zbira Republiški zavod 
za socialno^ zavarovanje, ker meni, da so popolnejši. Tudi ti podatki kažejo 
v letu 1964 porast števila poškodb nasproti letu 1963, in sicer od 54 172 na 59 886, 
to je za 10,5 °/o. Vendar ta porast v letu 1964 ne daje realne slike, ker je v tem 
letu socialno zavarovanje spremenilo časovno razdobje zajemanja poškodb. V 
letu 1963 so bile zajete poškodbe v času od 20. 1. do 30. 12. 1963, to je dobrih 
11 mesecev, v letu 1964 pa so bile poškodbe registrirane v razdobju od leta 1964 
do 5. 1. 1965. To pomeni, da je bilo v letu 1964 zajeto 25 dni več kot v letu 
1963. Upoštevajoč to, lahko ugotovimo1, da se je povečalo število poškodb de- 
jansko za 3,7 °/o. Tu je tfeba še upoštevati, da je tudi število zavarovancev 
v letu 1964 porastlo za 5,8 °/o, kar pomeni, da znaša realni porast poškodb pri 
delu le 2,3 '°/a. Ne glede na to pa pomeni tudi ta porast negativen pojav, to 
tembolj, ker je po podatkih Republiškega zavoda za socialno zavarovanje v petih 
letih od 1959 do 1963 zabeležen padec števila poškodb, in sicer od 112,8 poškodb 
na 103,4 poškodbe, na 1000 aktivnih zavarovancev. V letu 1964 je, predvsem 
zaradi spremenjenega načina zajemanja podatkov, pogostost poškodb na 1000 
zavarovancev ponovno porastla na 108 primerov. Po pokazateljih pogostnosti 
ugotavljamo, da je bil največji porast nezgodnih primerov v letu 1964 v pri- 
merjavi z letom 1963 v kemični industriji, sledijo proizvodnja in predelava 
premoga, proizvodnja in predelava nafte, družbeni sektor obrtne dejavnosti, 
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tobačna industrija, industrija usnja in obutve, gradbeništvo in kovinska indu- 
strija. Obenem pa ugotavljamo v nekaterih dejavnostih znižanje pogostnosti 
poškodb, in sicer: v elektro industriji, v proizvodnji lesovine, celuloze, papirja, 
živilski industriji in industriji gume. Toda kljub temu menimo, da bi z večjo 
prizadevnostjo lahko dosegli še ugodnejše rezultate, zlasti če upoštevamo dej- 
stvo, da je npr. v črni metalurgiji pogostnost poškodb na 1000 zavarovancev 
108,2 v železniškem prometu 111,9, torej v dejavnostih, kjer je faktor nevarnosti 
zelo velik, dočim je pogostnost poškodb v dejavnostih z mnogo manjšim fak- 
torjem nevarnosti večja kot npr. v družbenem sektorju obrti, kjer je bilo 130 
poškodb, v kovinski industriji 165 itd. Pri ugotavljanju vzrokov poškodb ugo- 
tavljamo, da sta na prvem mestu nepazljivost in nepravilen način dela. Podatki 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje kažejo, da se je v letu 1964 od 
59 886 poškodb, pripetilo 22 991 zaradi kršitev predpisov o varnosti pri delu, 
nadaljnjih 22 294 poškodb pa se je pripetilo zaradi nepravilnega načina dela ipd. 

Glede na to bii bilo predvsem potrebno izboljšati organizacijo varnostne 
službe, zaostriti disciplino in povečati ustrezno varnostno vzgojo zaposlenih. 
Značilno je, da za to niso potrebna večja finančna sredstva, temveč vztrajno in 
sistematično delo, predvsem pa odločna podpora organov upravljanja in drugih 
odgovornih oseb v delovnih organizacijah in 'izven njih. 

Navedeni podatki in ugotovitve inšpektorjev dela na terenu nesporno ka- 
žejo na to, da delovne organizacije še vedno ne posvečajo zadostne skrbi varstvu, 
disciplini in varstvenemu izobraževanju zaposlenih oseb. 

Republiški inšpektorat dela že več let nazaj usmerja težišče dejavnosti 
organov inšpekcije dela na odkrivanje temeljnih vzrokov poškodb pri delu 
v določenih gospodarskih dejavnostih. Tako so bili opravljeni sistematični in- 
špekcijski pregledi in na tej podlagi izdelane analize varstva pri delu v kme- 
tijstvu, gradbeništvu, železniškem prometu, metalurgiji in drugod. Te analize 
skoraj povsod odkrivajo pomanjkljivo skrb delovnih organizacij za varstvo 
pri delu. O svojih ugotovitvah je Republiški inšpektorat dela s posebnimi poro- 
čili obveščal organe samoupravljanja, analize o ugotovitvah kompleksnih pre- 
gledov pa so bile poslane vsem zainteresiranim organom in organizacijam. 
Organizirana so bila tudi posebna posvetovanja z namenom, da se odpravi 
nezadovoljivo stanje. Da so bila taka in podobna prizadevanja inšpekcije dela 
uspešna, dokazujejo pozitivni podatki gibanja pogostnosti poškodb pri delu v 
zadnjih letih, razen v letu 1964, ko se je situacija zopet poslabšala. Na splošno 
ugotavljamo, da delovne organizacije še vedno ne posvečajo varnosti dela 
enako skrb kot drugim proizvodnim problemom, češ da za to niso> materialno 
zainteresirane. Nekatere delovne organizacije pa so pravilno dojele pomen 
varstva pri delu ter so organizirale ustrezne službe, ki uspešno^ delujejo. Ugo- 
tavljamo, da je služba varstva pri delu organizirana le pri 271 delovnih orga- 
nizacijah, čeprav bi to službo moralo imeti 779 delovnih organizacij. V nave- 
denem številu organizacij so zajete samo panoge 1 do 5, to so industrija, kme- 
tijstvo, gozdarstvo, gradbeništvo in promet, dočim niso upoštevane druge pa- 
noge, čeprav bi morala biti tu, zlasti v obrtni dejavnosti ta služba organizirana. 
Ob takem stanju se ne smemo čuditi, da se varnost pri delu v večini organizacij 
obravnava še vedno zelo pomanjkljivo, ali pa se sploh ne obravnava. 

V tezah republiškega zakona o varstvu pri delu, ki so bile dane v javno 
razpravo, je nakazana tudi rešitev tega problema. Prejšnjo navedbo močno 
potrjuje ugotovitev, da npr. od 23 pregledanih delovnih organizacij v letu 1964, 
v katerih obstoja nevarnost silikoze, v 16 delovnih organizacijah nimajo pre- 
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gleda, kakšna koncentracija kremenčevega .prahu se nahaja na posameznih 
delovnih mestih oziroma sploh niso vedeli, katera delovna mesta so-nevarna 
glede silikoznega obolenja. Razumljivo je, da na teh delovnih mestih niso bili 
podvzeti ustrezni varnostni ukrepi. Zdravstvena služba prav zaradi tega ni 
mogla pregledati več kot 66®/o delavcev, ki delajo na delovnih mestih, kjer 
obstoja nevarnost za silikozno obolenje. Ta primer navajam zaradi tega, ker 
štejemo tudi profesionalna obolenja med poškodbe pri delu. 

Toda že veljavna zakonodaja ima nekatera določila, ki spodbujajo delovne 
organizacije na doslednejše in boljše varstvo pri delu. Po prvem odstavku 102. 
člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja 
(Ur. 1. SFRJ, št. 24/65), se lahko organizaciji zniža prispevek za zdravstveno 
zavarovanje, če z določenimi ukrepi za varnost pri delu zmanjša stroške zdrav- 
stvenega oziroma invalidskega zavarovanja delavcev, ki so zaposleni pri tej orga- 
nizaciji. Po drugi strani pa ugotavljamo, da se zavodi za socialno zavarovanje 
še vse premalo poslužujejo možnosti za večjo stimulacijo delovnih organizacij v 
izvajanju ukrepov za varstvo pri delu v zvezi z določanjem dopolnilnih pri- 
spevkov za zdravstveno zavarovanje. Iz naštetih razlogov smatramo za primerno, 
da bi Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije pristojnim organom socialnega 
zavarovanja priporočil, da ti v okviru možnosti, ki jih dopuščajo zakoniti pred- 
pisi, čimprej pristopijo k taki odmeri prispevkov za zdravstveno zavarovanje, 
da bodo delovne organizacije dejansko zainteresirane na izvajanju določenih 
ukrepov za varstvo pri delu; v zvezi s tem se bodo zmanjšali stroški zdravstve- 
nega oziroma invalidskega zavarovanja delavcev, ki jih zaposlujejo. V celoti se 
strinjam z ugotovitvijo v poročilu, da so občinske inšpekcije dela zaradi majh- 
nega števila inšpektorjev dela, zaradi njihove nezadostne strokovne usposoblje- 
nosti, nadalje zaradi obremenjevanja inšpektorjev dela z drugimi nalogami vse 
premalo učinkovite. Te ugotovitve datirajo že iz leta 1958, ko so se ustanavljale 
prve občinske inšpekcije dela. Takrat smo imeli pri okrajih dokaj močne inšpek- 
cije dela, ki so opravljale svoje naloge v teamskem sestavu. Danes pa imajo 
občine v glavnem le po enega inšpektorja, ki ne more, pa če bi bil še tak stro- 
kovnjak, obvladati vse dejavnosti varstva pri delu v vseh gospodarskih orga- 
nizacijah. 

Kljub vsem prizadevanjem republiškega inšpektorata dela, da bi se organi- 
zirale medobčinske službe inšpekcije dela z več inšpektorji, še ni dosežen zaželen 
uspeh, največkrat gre za lokalistične težnje v nekaterih občinah, ki vztrajajo 
na tem, da imajo svojega inšpektorja dela in nočejo razumeti, da zaradi struk- 
ture našega gospodarstva ne more opravljati posle inšpektorja dela učinkovito 
in kvalitetno le ena oseba, temveč da je potrebno za opravljanje take dejavnosti 
strokovni team inšpektorjev dela, katerega pa razumljivo ni mogoče formirati 
v okviru posamezne občine. 

V SR Sloveniji je sedaj organiziranih 6 medobčinskih služb inšpekcije dela, 
ki opravljajo delo v teamskem sestavu. Te službe pa še vse v celoti organiza- 
cijsko niso utrjene in kadrovsko okrepljene. Se vedno pa v 28 občinah opravlja 
vse posle po en inšpektor dela, ki opravlja to nalogo tudi za druge občine; v 6 
občinah pa še ta služba sploh ni upostavljena. Čeprav nadalje ugotavljamo, ni 
kazenska politika najvažnejši regulator napredka varstva pri delu, da občinski 
inšpektorji dela zaradi svoje nesamostojnosti le premalo upoštevajo kazenske 
sankcije in ne prijavljajo kršiteljev predpisov sodnikom za prekrške in javnim 
tožilstvom. V letu 1965, ko so še opravljali inšpekcijo dela okrajni inšpektorji 



136 Gospodarski zbor 

dela, so dali ti javnim tožilstvom in sodnikom za prekrške skoraj trikrat več 
ovadb kot sedaj vsi občinski inšpektorji dela skupaj. 

Upoštevaje vsa ta dejstva je republiški inšpektorat dela izdelal, predlog 
novega zakona inšpekcije dela, ki je bil preko republiškega sekretariata za delo 
že poslan Izvršnemu svetu v obravnavo. V tem predlogu zakona so predvideni 
določeni kriteriji za organizacijo služb inšpekcije dela. Predvideva se, da bi mo- 
rala imeti vsaka inšpekcija dela najmanj tri strokovnjake in to: strokovnjaka 
za gradbeno stroko, za elektro-strojno stroko in strokovnjaka za kemično stroko. 
Republiški inšpektorat dela pa bi še vnaprej opravljal neposredno nadzorstvo 
v nekaterih delovnih organizacijah, oziroma pri nekaterih tehnoloških postopkih 
z visoko stopnjo nevarnosti, ko morajo imeti inšpektorji dela posebne kvalifi- 
kacije in posebne izkušnje s tega področja dela. 

Naj še omenim, da je Republiški sekretariat za delo že izdelal tudi teze za 
republiški zakon o varstvu pri delu in ga poslal v javno obravnavo, v katerem 
so nakazane rešitve nekaterih vprašanj, ki jih obravnava poročilo, ki je predmet 
današnje razprave. Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Mimica Alt. 

Mimica Alt: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da ob naši 
današnji razpravi — problematika nezgod pri delu — opozorim zbor na dejstvo, 
ki po mojem mnenju precej vpliva na število nezgod pri delu. 

Poročilo, ki smo ga prejeli, navaja kot glavne vzroke nezgod: neznanje, 
nepoučenost, slaba vzgoja članov delovnih kolektivov, nizka strokovna raven, 
premajhna materialna in disciplinska odgovornost itd. itd. Toda če smo jih našli 
že toliko, postavljam vprašanje, kako to, da v poročilu pozabljamo na prehrano 
delavca na delovnem mestu, posebno še, ker Skupščina razpolaga z ustreznim 
materialom iz posvetovanja s predstavniki podjetij in sindikatov ter skupine 
poslancev našega zbora. V ilustracijo in upravičenost svojih trditev bi rada 
navedla le dva primera, za katera pa vemo, da na žalost nista edina. Tako so 
nam predstavniki sindikata nekega podjetja povedali, da so z anketo ugotovili, 
da 82(°/o delavcev pride na delo tešč oziroma s šilcem žganja v želodcu. Pa drug 
primer, kjer 50'% delavcev odhaja z doma že ob štirih zjutraj, ogromna večina 
tudi tešč. Opozarjam, da sta oba primera vzeta iz delovnih organizacij z dva 
do štiri tisoč delavci. Ali je ob takih primerih res vedno krivo le neznanje, slaba 
tehnična zaščita, slabi predpisi? Točno je, tovarišice in tovariši, da je problem 
lažje začeti reševati s predpisi o tehnični zaščiti in vzgoji, ker je to gledano od 
danes do jutri in je tudi mnogo cenejše. Vendar obračati hrbet temu problemu, 
ga ne videti in iti mimo njega, pomeni, da problema nezgod pri delu nismo 
zajeli v celoti. Iz podatkov je razvidno, da je tako v nezgodah, kot v poklicnih 
obolenjih Slovenija daleč nad zveznim povprečjem. Ne postavljam trditve, na 
žalost nimam dovolj podatkov, dajem le v premislek, če je to res le vse zaradi 
boljše evidence, višje stopnje industrializacije in večje iztrošenosti industrijskih 
naprav. Ali ni temu morda tudi vzrok, da je prehrana v drugih republikah 
cenejša? Ali nas taki podatki ne opozarjajo na pretirano' hlastanje po dvigu 
določenega dela osebnega standarda, ki se kaže v nakupu avtomobilov in drugih 
industrijskih proizvodov in v primerjavi z ostalimi republikami sorazmerno za- 
nemarjeno osebno in družbeno skrb za reprodukcijo delovne sile? Žal nisem 
dobila točnih podatkov, vendar so mi pred nekaj dnevi predstavniki družbene 
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prehrane iz Kragujevca navedli primer dveh podjetij in vpliv prehrane na pro- 
duktivnost, obolenja in nezgode pri delu. 

Kot sem že v uvodu povedala, je problem preširok za diskusijo. Smatram 
pa, da je tako važen, da moremo iti v poročilu mimo njega. Zanemariti ta pro- 
blem, ne da bi ga reševali, lahko pomeni izgubiti težke milijarde. 

Končno pogrešam v poročilu razčlenitev problema, ki je značilen za Slo- 
venijo, to je zaposlitev obeh staršev. Ali smo za zaposleno mater že res toliko 
napravili, da je ta pri stroju popolnoma skoncentrirana, dovolite mi, da tako 
rečem, z dušo in telesom pri stroju, brez vseh družinskih skrbi? Dobro se za- 
vedam, da prav ob sedanji gospodarski situaciji ne moremo vsega rešiti, vendar 
smatram, da bomo te probleme laže reševali, ko jih bomo gledali skozi dinar 
ne le preko sociale. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Jože Jurač. 

Jože Jurač: Tovarišice in tovariši! Predvsem izražam zadovoljstvo 
Stalne konference in samouprave socialnega zavarovanja, da je problematika 
o varnosti pri delu prišla na dnevni red vašega zasedanja. Zadovoljstvo predvsem 
zaradi tega, ker bo to v veliko podporo, ne samo strokovni službi, ampak tudi 
vsem tistim, ki delamo kot volonterji v raznih komisijah z namenom, da bi bilo 
čimmanj poškodb. 

Prav v teh dneh sta zvezna in republiška skupščina obravnavali vprašanje 
prispevka za zdravstveno zavarovanje. V republiški skupščini je bila najvišja 
meja za zdravstveno zavarovanje določena na 8,5 °/o. Ta ukrep je bil upravičen 
predvsem zaradi tega, ker je treba tudi s temi sredstvi kar najbolj smotrno 
gospodariti. To sem povedal zaradi tega, ker so prav stroški za poškodbe tisti, 
ki jih je mogoče v veliki meri znižati. 

Poročevalec in republiški inšpektor sta v svojem poročilu že nakazala vpliv 
nesreč pri delu in koliko nas te nesreče stanejo. V Sloveniji je bilo v lanskem 
letu zaradi bolezni, nesreč in porodov okoli 10 milijonov izgubljenih delovnih 
dni, od tega odpade 16 °/o na poškodbe aktivnih zavarovancev pri delu in izven 
dela. V svojem izvajanju bom označil nesreče pri delu z A, nesreče izven dela 
pa z B. 

Ne le nesrečam A, vso pozornost moramo posvetiti tudi nesrečam B. Razen 
teh problemov je za vso družbo' in naše gospodarstvo posebej pereče tudi vpra- 
šanje poškodb ostalih prebivalcev, tako imenovanih neaktivnih zavarovancev. 
V poročilu Republiškega zavoda za zdravstveno' varstvo o travmatizmu v SR 
Sloveniji je bilo v enem letu nad 300 000 teh poškodb. Ce upoštevamo, da je 
vključenih v zdravstveno zavarovanje blizu 70 do 80 °/o prebivalcev Slovenije, 
lahko ugotovimo', kako stroški za zdravljenje teh nesreč obremenjujejo' sklade 
zdravstvenega zavarovanja. Ugotoviti pa moramo, da vsem tem vprašanjem 
nismo posvetili dovolj pozornosti, kar je povzročilo seveda škodo samim poško- 
dovancem, stroški pa so prekomerno obremenjevali naše zdravstvene sklade. 

Število nesreč pri delu in izven dela (A in B nesreče) se giblje od 100 do 
110 tisoč na leto. Današnja razprava bi morala posvetiti vso pozornost tem ne- 
srečam, če že pustimo ob strani poškodbe neaktivnih zavarovancev. V imenu 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev lahko povem, da smo ob razpravah 
o znižanju stroškov v zdravstvu predvsem razpravljali o visokih stroških, ki 
jih povzročajo A in B poškodbe, saj izostane povprečno od dela zaradi teh 
poškodb dnevno približno 6000 aktivnih zavarovancev. 
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Ko je imelo pred leti socialno zavarovanje še tako imenovani preventivni 
sklad, so imele naše službe, katerih naloga je bila, da skrbe za zmanjšanje 
A in B nezgod, mnogo lažjo nalogo. Danes pa nasprotno ugotavljamo, da za 
kurativo trošimo težke milijarde, za preventivno delo pa naše strokovne službe 
nimajo na razpolago dovolj sredstev. 

Dovolite mi, da se v svojih nadaljnjih izvajanjih zadržim še pri vprašanju 
koordiniranega dela na področju varnosti pri delu. Brošuro, ki obravnava to 
problematiko, je pripravila stalna konferenca in se posluževala podatkov, ki smo 
jih dobili od internih zavodov. Stalna konferenca danes le životari, životarijo 
komisije v občinah, saj jih skoraj ni, komisije za varnost pri delu so samo v 
večjih delovnih organizacijah. Prav te komisije pa so dosegle, da se proble- 
matika o nesrečah obravnava, da se nanje opozarja in da delovne organizacije 
po svojih samoupravnih organih do neke mere tem vprašanjem le posvečajo 
nekaj pozornosti. Naša želja je, da bi se v Sloveniji osnovalo tako koordinacijsko 
telo, ki bi bilo povezano z občinami, medobčinskimi komisijami in delovnimi 
organizacijami in ki bi bilo sposobno zbirati in analizirati podatke o tej pro- 
blematiki ter predlagati ustrezne ukrepe. Samo kot primer naj povem, da danes 
zbirata podatke o nesrečah dva zavoda, zbrani podatki pa so diametralno na- 
sprotni; vsi govorimo, da letno utrpimo zaradi nezgod pri delu 30 milijard 
dinarjev škode, nihče pa do danes ni mogel vsaj približno izračunati in dokazati, 
kakšna je dejanska izguba, kolikšno je znižanje narodnega dohodka zaradi teh 
nezgod, kaj zaradi tega utrpe naše proizvodne organizacije itd. 

Naša želja je, da bi Gospodarski zbor podprl naš predlog o organiziranju 
takega koordinacijskega telesa, ki bi znal organizacijsko in interesno povezati 
ustanove in organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko varstva pri delu in 
s poškodbami, ki pri delu nastajajo. Nadalje, da se okrepi inšpekcijska služba 
s tega področja in okrepi vloga preventive, s tem, da bi naše obratne ambulante 
posvečale več pozornosti preventivi, kar pa je seveda v največji meri odvisno 
od obratnih zdravnikov samih in od vzgoje naših državljanov. Pri tem mislim 
na tesno sodelovanje tako z medicinskimi kadri na eni strani, kot s strokovnimi 
službami na drugi strani. Izredno pomembno se mi zdi sodelovanje s komisijo za 
varnost v prometu, ki razmeroma uspešno dela. Toda pouka o prometni vzgoji 
ne bi smeli uvajati samo v našem rednem šolanju, temveč bi ga morali vpeljati 
tudi v strokovnih šolah. Popolnoma nerazumljivo se mi zdi, da je prometna 
vzgoja v strokovnih šolah postavljena na stranski tir. Prav prometna vzgoja 
je ena izmed tistih preventivnih akcij, ki v mnogočem lahko občutno zmanjšajo 
nezgode. 

Zahvaljujem se vašemu zboru, ki z vso resnostjo razpravlja o tej proble- 
matiki, želim pa, da bi tudi gospodarske organizacije in zbornice posnemale vaša 
prizadevanja, saj je v interesu vse družbe, da se do največje možne mere zmanj- 
šajo A in B nesreče. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima inž. Anton Kunst. 

Anton Kunst: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bom 
povedal nekaj besed o nezgodah pri delu v gradbeništvu, oziroma o vzrokih teh 
nezgod ter nekaj mnenj o tem, kako bi bilo potrebno urediti razmere na osnovi 
obstoječega temeljnega zakona o varstvu pri delu ter s predpisi, ki bodo še 
sledili. Za gradbeništvo velja ista ugotovitev kot za celotno gospodarstvo, da 
število nezgod pri delu iz leta v leto raste. Predvsem je občutno po-rastlo število 
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lažjih nezgod. Za te nezgode je značilno to, da so se pripetile mlajšim ljudem, 
oziroma začetnikom kot posledica neizkušenosti ali neustrezne obleke in obutve. 
Pri starejših so značilne težje nezgode, sicer ne tako številne, ki pa imajo svoje 
vzroke v preveliki samozavesti in grobih kršitvah varnostnih predpisov. Smrtne 
nesreče so se v glavnem dogajale pri večjih podjetjih, kar je razumljivo glede 
na to, da gradijo večje in bolj zahtevne objekte, uporabljajo težjo in bolj kom- 
plicirano mehanizacijo in kjer majhna napaka posameznika lahko povzroči težke 
poškodbe. Čeprav velja tudi za gradbeništvo splošna ugotovitev, da se v zadnjem 
času varstvu pri delu posveča pozornost, da so organizirane posebne varnostne 
službe, da imajo podjetja v zadostnih količinah varnostno opremo, še vedno 
nismo dosegli zadovoljivih rezultatov. Večkrat smo zadovoljni s tem, da imamo 
opremo v skladišču, na gradbišču ali zraven delovnega mesta; tam, kjer bi mo- 
rale biti, da bi ščitile delavca raznih poškodb, padcev, udarcev itd., je pa ni. 
Porast števila nezgod pri mlajših delavcih nam jasno pove, da so delavci pred 
nastopom za delo zelo malo seznanjeni z nevarnostmi na delovnem mestu. Dej- 
stvo, da so podvrženi težjim poškodbam ravno starejši delavci, nas sili, da mora 
postati varstvena vzgoja stalna, ravno tako pa je treba uporabljati še več opo- 
zorilnih sredstev. Pri proučevanju zbranih podatkov, ki smo jih dobili ob obisku 
v delovnih organizacijah, smo prišli do zanimivih zaključkov, ki ne veljajo samo 
za gradbeništvo, ampak tudi za druge panoge: število nezgod pri delu v kme- 
tijstvu je večje v času delovne sezone, število nezgod pri podjetjih z nižjimi 
osebnimi dohodki je večje. Splošno velja, da imajo večja podjetja z boljšo orga- 
nizacijo varnostne službe in z boljšimi osebnimi dohodki manj nezgod pri delu. 
To nam zelo jasno pove, da za zmanjševanje nezgod pri delu razen doslednega 
uveljavljanja temeljnega zakona o varstvu pri delu in ostalih predpisov v zvezi 
z njim obstojijo tudi druga pota. 

S tem v zvezi bi zaključil: Delovna skupina, ki je obiskala delovne orga- 
nizacije, je ugotovila, da v podjetjih bolj razpravljajo o tem, kako bi moralo 
biti na področju varnosti dela, kaj bo treba napraviti, kot pa o tem, kakšno 
je dejansko stanje danes. Kot eden glavnih vzrokov pogostih nezgod pri delu 
je vsekakor preutrujenost delavca. Delavec, razen rednega 8-urnega dela v pod- 
jetju, dela še 8 do 10 ur na privatnih gradnjah. Ta pojav zadnje čase zavzema 
zaskrbljujoč obseg in vse kaže, glede bodočega financiranja stanovanjske grad- 
nje, da se bo še razširil. Skupine posameznih delavcev prevzemajo' na osnovi 
pogodbe s privatniki določena gradbena dela. Občinske skupščine zadnje čase 
skušajo zavreti ta pojav z obdavčenjem takih skupin; ampak to še ni dovolj. 
Na osnovi obstoječih zakonov in predpisov je znano, kdo.lahko izvaja gradbena 
dela. Večjo kontrolo bi morala vpeljati gradbena inšpekcija, ki bi morala pre- 
povedati vsako delo, ki se ne izvaja v skladu s predpisi. Kam bi prišli, če bi si 
takšno »svobodo« dovolili v trgovini ali v gostinstvu? Delavec, ki je izčrpan 
zaradi popoldanskega »fuša«, na svojem rednem delovnem mestu ni več tako 
previden in hitro postaja žrtev lastne nepazljivosti, postaja nezainteresiran za 
nagrajevanje po delu in prav tako za samoupravljanje. Ker je utrujen in iz- 
črpan, gre k zdravniku, dobi bolezenski dopust, to pa zopet obremenjuje pod- 
jetje. Ni redek primer, da se pri takšnih gradnjah tudi poškoduje, kar ravno 
tako obremenjuje podjetje. Pri tem pa se pojavi drugo važno vprašanje: kako 
je pri teh gradnjah brez kontrole in strokovnega vodstva poskrbljeno za varnost 
pri delu? Pred kratkim se je v Portorožu pripetila nezgoda. Delavec je padel 
z neustrezno narejenega odra in se smrtno ponesrečil. 
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Dovolite mi še nekaj besed o delu pri nizkih temperaturah in na prepihu. 
Kot je znano, je gradbeni delavec glede na naravo dela izpostavljen vremenskim 
neprilikam. Temeljni zakon sicer omenja, kako to urediti, obstoječi predpisi pa 
zelo malo ali skoraj nič ne govorijo o tem. Po našem mnenju bi bilo potrebno 
določiti, pod kakšnimi pogoji in do kakšne temperature je dovoljeno delo na 
terenu. V tistih primerih pa, ko gre za dela v nenormalnih pogojih, je treba 
predpisati varnostne ukrepe, ki jih je treba podvzeti. Pri. betonerskih delih pri 
nizki temperaturi grejemo agregate in vodo, dodajamo razne primesi, ki omo- 
gočajo vezanje betona, beton pokrivamo, da ne zmrzne itd., delavcu pa, ki je 
za nas najbolj važen, preskrbimo le nekaj tople obleke, zakurimo ogenj in 
skuhamo kozarec čaja ali vina, če vodstvo gradbišča to odobri. Ni torej slučaj, 
da je v takih pogojih dela veliko poškodb zaradi neustrezne obleke ali obutve. 
Predpisi bi morali pojem zaščitne obleke bolj natančno določiti. 

- Med vzroke povečanega števila nezgod ali kot vzroke, ki kvarno vplivajo 
na zdravje delavca, lahko štejemo tudi neustrezna varnostna sredstva. Varnostna 
pasove delavci neradi uporabljajo, ker jih ovirajo pri delu, zaščitna očala za 
delo v kamnolomih so ojačene z mrežo iz žice, delavci jih neradi nosijo, ker jih 
takšna očala utrujajo, še ves preostali čas po delu imajo pred očmi žično mrežo 
— zaščitnih očal pri ometavanju delavci ne uporabljajo, ker se hitro umažejo 
in so jih prisiljeni odstraniti, da lahko naprej delajo, gumirani plašči, ki se 
štejejo za zaščitno sredstvo, puščajo že po eni uri intenzivnega deževja itd. Pri 
izdajanju atestov je treba paziti ne samo na to, da varnostno sredstvo ustreza 
svojemu namenu, ampak da ustreza tudi drugim pogojem dela. Ravno- tako je 
pri tem treba misliti na estetiko. Ce bodo zaščitna sredstva lepo oblikovana in 
pobarvana, jih bodo delavci raje nosili in uporabljali. 

Končno bi na kratko omenil še vzroke sporov med inšpekcijo za delo in 
podjetji. Predvsem gre za gradbene stroje, ki so jih gradbena podjetja kupila 
kot »kompletna«. Kopa je podjetje zaprosilo za uporabno dovoljenje, je inšpektor 
ugotovil, da ža varno delo manjka precej stvari, ki bi se morale dodatno- nabav- 
ljati in vgrajevati. S temeljnim zakonom so te zadeve rešene in do takih sporov 
ne bi smelo prihajati. Za gradbena podjetja bi bilo koristno, da si stroje ogledajo 
pred nakupom in ugotove, če imajo ti stroji vgrajene vsaj najnujnejše varnostne 
naprave. Dosedanje izkušnje glede tega nam narekujejo izredno previdnost. 
Hvala. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ludvik Kavs. 

Inž. Ludvik Kavs: Tovariši poslanci! Vsako leto okoli 50 do 60 tisoč 
poškodovanih delavcev v naši mali republiki in od teh okoli 3000 invalidov dela 
zahteva nove in drugačne prijeme pri reševanju varstva pri delu, kar nakazuje 
tudi novi temeljni zakon o varstvu pri delu. Če bi uspeli analizirati vse naše 
nezgode s poškodbami pri delu in strokovno tako podrobno kot so to raziskali 
po katastrofi v rudniku Kakanj, bi prišli prav gotovo do podobnih in enakih 
zaključkov, da so vzroki za nezgode pri delu predvsem v tem, da tehnični vodilni 
kader ne upošteva zahtev varstva pri delu in da je strokovna raven oseb v službi 
varstva v delovnih organizacijah in pri inšpekcijah dela nizka. Toda če inženirja 
in tehnika učimo v šolah, kako varovati železo pred rjavenjem, kako varovati 
cement, kako varovati les in še druge materiale, ne sliši pa ves čas strokovnega 
usposabljanja ničesar o človeku, potem je razumljivo, da tak inženir niti ne pozna 
niti ne izvaja potrebnih tehničnih in drugih ukrepov za varnost delavca na de- 
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lovnem mestu. Takšen inženir ne čuti odgovornosti, da organizira varno delo vse 
dotlej, dokler po težki nezgodi ne pride na zagovor pred sodišče. Za brezštevilne 
srednje in lažje nezgode niti ne odgovarja. Toda ko inženir pri praktičnem delu 
le spozna, da za varnost pri delu odgovarja, se ne more posluževati službe varstva 
pri delu, niti varnostnega tehnika, ker ta delovna mesta zasedajo, kot je že v 
poročilu omenjeno, ljudje, ki nimajo primerne tehnične in varstvene izobrazbe. 
Razen tega so te službe, čeprav tehnične, v sestavu kadrovskih služb, namesto 
da bi bile štabne službe direktorjev organizacije. 

Inženirji, tehniki in drugi strokovnjaki se zaposlujejo v projektivi, v kon- 
strukcijskih oddelkih, v inštitutih in drugih ustanovah, kjer snujejo tehnološke 
procese, projektirajo objekte, konstruirajo naprave, stroje, orodja in druga sred- 
stva dela, vendar zaradi nepoznanja zahtev varnosti pri delu povzročajo napake 
in pomanjkljivosti, katere pa temeljito in lahko rečemo tudi krvavo občutijo 
delavci pri nezgodah pri delu. 

Ključ za rešitev problematike varstva pri delu je predvsem: 
Prvič, v ustrezni strokovni vzgoji o varstvu pri delu na vseh strokovnih 

šolah in fakultetah, kjer naj se ta tematika poučuje kot samostojen predmet in 
drugič, v vzgoji poklicnih tehničnih kadrov za varnost pri delu, poklicnih 

varnostnih inženirjev na vseh treh stopnjah visokošolskega študija. 
Le na ta način bomo lahko dosegli, da bodo v varstvu pri delu vzgojeni 

strokovnjaki imeli razumevanje za varnost delovnega človeka na delovnem 
mestu, da se bodo te odgovornosti zavedali in iskali sodelovanje tako s službo 
varstva pri delu, kot tudi z institucijami in zavodi za pospeševanje varstva 
pri delu. 

Varnost pri delu, tehnično in zdravstveno, moramo najprej in v prvi vrsti 
reševati s tehniko' in s tehničnimi strokovnjaki za varnost. To nam dokazujejo 
raziskave katastrofe v Kaknju. Da so za reševanje varstva pri delu potrebni 
najprej tehnični strokovnjaki, so dokazale tudi visoko razvite industrije po 
svetu, kjer službe za varstvo pri delu vodijo najboljši inženirji, ki so si na 
fakultetah in inštitutih pridobili še dodatno strokovno .izobrazbo s področja 
varstva pri delu. Pri nas smo' ravno to tehnično smer, ki bi morala postati osnova 
varstva pri delu, zanemarili. Na naših fakultetah izobražujemo magistre medi- 
cine dela, industrijske psihologe in celo socialne delavce z družbenimi sredstvi, 
le tehničnih strokovnjakov za varnost pri delu ali varnostnih inženirjev družba 
sedaj še ne vzgaja. Ker družba ne daje sredstev in ne vzgaja tehničnih strokov- 
njakov za varnost pri delu, so delovne organizacije primorane zaupati to nalogo 
le priučenim varnostnim tehnikom, ki si prisvajajo dopolnilno znanje o varstvu 
pri delu na občasnih tečajih in na žalost pri nezgodah, s katerimi imajo opravka. 
Od tod tudi pravilna ugotovitev v poročilu o nizki strokovni ravni oseb, ki se 
v organizacijah ukvarjajo s tehniko varstva pri delu. 

Naše delovne organizacije so same uvidele, da rabijo predvsem tehnične 
strokovnjake za varstvo, zato so finančno omogočile ustanovitev in delovanje 
višje tehnične varnostne šole v okviru višje kadrovske šole, ki vzgaja prve 
poklicne varnostne inženirje na prvi stopnji visokošolskega študija. Delovno 
organizacijo stane šolanje poklicnega varnostnega inženirja I. stopnje preko 
milijon dinarjev, kar je za delovno organizacijo najdražje šolanje, če upoštevamo, 
da vse druge diplomirane inženirje in druge strokovnjake vzgaja družba in 
da organizacija prispeva kvečjemu štipendije. Toda kljub temu je preko sto 
organizacij poslalo tehnike na izobraževanje za varnostne inženirje prve stopnje, 
prav tako pa je tudi šest občinskih skupščin poslalo svoje tehnike in inšpektorje 
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dela. Takšen, privilegiran način izobraževanja poklicnih varnostnih inženirjev 
pa ne sme ostati domena samo za finančno močne delovne organizacije, temveč 
je to izobraževanje treba omogočiti vsem delovnim organizacijam, da bodo lahko 
jamčile vsakemu svojemu delavcu na delovnem mestu zdravo in varno delo. 

Višja tehniška varnostna šola, ki je pričela svoje delo v okviru višje 
kadrovske šole, ne spada v to šolo, ker ji ta ne more zagotoviti ustreznega in 
potrebnega tehničnega in znanstvenega razvoja. To so ugotovili tudi organi višje 
kadrovske šole in predlagali, da mora priti šola v sestav drugega visokošolskega 
zavoda oziroma, da je možen njen nadaljnji razvoj samo v okviru naše univerze. 
Poročilo navaja pravilno, da je prva stopnja šole začetek vzgoje poklicnih var- 
nostnih inženirjev in da je potrebno z izobraževanjem varnostnih inženirjev 
nadaljevati na vseh treh stopnjah visokošolskega študija. Tak stopenjski študij 
na fakulteti bi bil tudi za naše sedanje razmere in naše potrebe najbolj pri- 
meren in koristen. Delovne organizacije bi si lahko namreč po zapletenosti pro- 
blematike varstva pri delu pomagale z inženirji prve, druge ali tretje stopnje. 
Rektor naše univerze prof. inž. Struna je ob razpravi z Zvezo varnostnih inže- 
nirjev in tehnikov pokazal polno razumevanje glede nadaljnje vzgoje poklicnih 
varnostnih inženirjev. Toda za nadaljnjo vzgojo so merodajne tudi druge institu- 
cije, ki univerzi omogočajo delo. Naše delovne organizacije pa so prav gotovo 
tudi pripravljene po svojih možnostih prispevati svoj delež za vzgojo tehničnih 
strokovnjakov za varnost pri delu. 

Zveza inženirjev in tehnikov SR Slovenije, ki tudi obdeluje problematiko 
vzgoje varstva v šolah in vzgojo poklicnih varnostnih inženirjev, upravičeno 
pričakuje, da bo Gospodarski zbor ne samo priporočil, temveč zastavil pristoj- 
nim organom konkretne predloge v zvezi z varnostno vzgojo v šolah in na- 
daljnjo vzgojo tehničnih strokovnjakov za varnost pri delu in kasneje ponovno 
proučil izvršitev teh nalog. 

Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov se zboru zahvaljuje za dragoceno 
povabilo in obljublja vsa svoja prizadevanja in pomoč v korist varstva pri delu 
našemu neposrednemu proizvajalcu. Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tov. Matija Cerovac. 

Matija Cerovac: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pod vtisom velike rudarske katastrofe, ki se je pripetila v Kaknju, bi vam rad 
pojasnil problematiko varnosti v rudarstvu v Sloveniji. Dovolite mi pa, da kot 
član posebne komisije, ki je preiskovala vzroke velike nesreče v rudniku Kakanj, 
na kratko spregovorim o teh vzrokih. 

Komisija je ugotovila, da so naši predpisi, ki določajo oziroma urejajo 
varstvo v rudniku, taki, da se ne bi smela zgoditi nobena podobna nesreča. Ko- 
misija je tudi ugotovila, da ima rudnik Kakanj dovolj strokovnega kadra in 
če bi drugače delal, bi zlahlka preprečili tako veliko nesrečo. 32 inženirjev od 
tega 24 rudarskih je bilo zaposlenih v rudniku Kakanj. Rudnik Kakanj je eden 
izmed večjih rudnikov rjavega premoga v Jugoslaviji, saj proizvaja preko 
4000 ton dnevne proizvodnje premoga. V jami Orasi, v kateri se je nesreča 
pripetila, imajo preko 1200 ton dnevne proizvodnje. Vzroki za nesrečo so bili 
predvsem subjektivnega značaja. O objektivnih bom govoril ob zaključku 
svoje razprave. 

Nepravilnosti in pomanjkljivosti so imele predvsem tehnični značaj. Ni bilo 
projektov, po katerih bi se morala izvajati rudarska podzemeljska dela, kar 
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seveda zakon o rudarstvu in vsi predpisi v zvezi s tem zakonom izrecno 
določajo. V jamskih prostorih je zelo važno, zračenje prostorov. Jamsko zračenje 
je bilo tehnično popolnoma nepravilno izvedeno. Projekti niso bili potrjeni, izde- 
lani oziroma odobreni. Predpisi zahtevajo, da morajo biti za vse jame izdelani 
načrti obrambe in reševanja za primer velikih nesreč. Ta načrt je bil sicer kot 
neki okvirni načrt izdelan 1963. leta. Nihče pa ga kasneje ni pregledoval, do- 
polnjeval in usklajeval z dejanskim stanjem v jami. Električne naprave so bile 
izdelane brez načrtov in brez proračunov. Za delovišča, kjer je nastala eksplo- 
zija, ki je povzročila smrt 128 rudarjev, ni bilo ne načrtov in ne proračunov. 
Dve delovišči sta bili označeni kot nevarni za koncentracijo metana. Ugotavljanje 
koncentracije metana je bilo zelo površno, vsega nadzornega osebja niti ni biio 
na delovišču. Delavci, ki so bili tam zaposleni, niso bili poučeni o nevarnostih, 
ki jim pretijo. V jami so sicer imeli določeno število samoreševalnih aparatov, to 
je takih aparatov, ki služijo v skrajni sili pri požaru, eksploziji itd. Samo na 
enem mestu jih je bilo 91. Toda nihče, tudi nadzorno osebje, se teh aparatov ni 
poslužilo, ker niso znali z njimi rokovati. Preko 90 ljudi je čisto nepotrebno 
našlo smrt zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, saj je bilo na nezgodnem 
mestu 90 samoreševalcev. 

Komisija je dobila vtis, da se tehnično nadzorno osebje ni brigalo za to-, 
da bi se jama tehnično pravilno uredila, niti niso bili pripravljeni organizacijski 
ukrepi za primer nesreče. 

Naš rudarski inšpektorat je sklical predstavnike slovenskih rudnikov, z na- 
menom, da jih informira o napakah in vzrokih nesreče v Kaknju, da bi do po- 
dobnih nezgod pri nas ne prišlo. Pri nas so projekti narejeni in se po njih izva- 
jajo rudarska dela, zračenje je razen v nekaterih primerih zelo dobro, ljudje se 
poučujejo o nevanostih, izdelani so načrti za obrambo pred nesrečami, ki jih 
stalno ažurirajo oziroma vanje vnašajo vsako spremembo. V teh načrtih so pred- 
videne tudi neposredne zadolžitve in naloge nadzornega osebja. 

Pri nas imamo 15 rudnikov, ki pod zemljo izkoriščajo mineralne surovine. 
Imamo pa še 31 podjetij, ki na površini pridobivajo koristne mineralne surovine. 
Do izida temeljnega zakona o rudarstvu je rudarski inšpektorat v vseh teh pod- 
jetjih opravljal funkciji tehnične inšpekcije in inšpekcije dela. Po uveljavitvi te- 
meljnega zakona za zunanja rudarska dela nadzira republiški inšpektorat za delo, 
dočim podzemeljska dela še nadalje nadzira republiški rudarski inšpektorat 
tako v pogledu tehnične kot varnostne kontrole. Republiški rudarski inšpekto- 
rat je imel do lanskega leta poleg glavnega inšpektorja še tri inšpektorje, v le- 
tošnjem letu pa ima enega manj. Ker 90. člen temeljnega zakona o varstvu pri 
delu določa, da so samo podzemeljska rudarska dela v domeni rudarskega in- 
špektorata, rudarski inšpektorat ne opravlja več na zunanjih rudarskih delo- 
viščih in obratih inšpekcije dela. Tu pa nastopajo težave, ker temeljni zakon 
o varstvu pri delu in o rudarstvu med seboj ravno* glede- varstva pri delu nista 
usklajena. Ta neskladja bi morali urediti republiški predpisi, za katere, kot 
sem poučen, pa bodo pripravljeni predlogi šele v septembru oziroma v oktobru 
mesecu. Naš inšpektorat posluje kot doslej v rudnikih, kjer se vršijo1 podze- 
meljska dela. 

Število smrtnih nesreč je bilo takole: v letu 1963 jih je bilo 18, v letu 1964 
jih je bilo 10, v jami in 1 na površini, v letošnjem letu pa so bili dosedaj zabe- 
leženi 3 smrtni primeri. Smrtne nezgode se niso pripetile tam, kjer je bilo treba 
intenzivno delati, nasprotno, nezgode, ki so se končale s smrtjo, so bile tam, 
kjer ni bilo potrebno posebno naprezanje. Ostalih nezgod in poškodb pri delu, 
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v letu 1964 je bilo 4400. Če računamo, da imamo v rudarstvu približno 19 000 
zaposlenih, se pripeti okrog 24 nezgod na 100 zaposlenih. Nezgodni dnevi so 
porastli za 1 dan v primerjavi s prejšnjim letom. Vzrok temu je predvsem dru- 
gačen način zdravljenja. Za letošnje leto še nimamo ustreznih podatkov. 

Rudarska zakonodaja dobro ureja varstvo pri delu, saj predpisuje, da 
mora vsako rudarsko podjetje oziroma organizacija imeti posebno službo za 
varstvo pri delu, da morajo tisti, ki vodijo dela, imeti posebne kvalifikacije in 
ustrezne strokovne izpite. To je v večini naših podjetij urejeno. Vzroki za tako 
veliko število nezgod pa soi: rudarsko podzemeljsko delo je težje in nevarnejše 
kot delo na prostem, ker dela človek v drugačnih okoliščinah, razsvetljava ni 
taka kot zunaj, naglica pri delu, preziranje nevarnosti itd. Zaradi teh vzrokov 
je približno 30 in več odstotkov nesreč. Kljub temu, da službe za varnost in po- 
samezni vodje del opozarjajo na napake, na nepravilno delo, se te nezgode doga- 
jajo. Ponesrečijo se predvsem mlajši in neizkušeni rudarji. Teh pa je v naših 
rudnikih čedalje več. Novinca je treba za delo v jami privajati najmanj 15 dni. 
Komaj pa se tak delavec privadi, že zapusti jamsko delo. Prav iz tega razloga 
moramo v veliki fluktuaciji delovne sile iskati vzroke velikega števila nesreč. 

V letošnjem letu se je to stanje nekoliko popravilo, ker se je popravil eko- 
nomski položaj naših rudnikov. Precej je bilo primerov, ko so nas rudarske orga- 
nizacije prosile, da se jim odloži realiziranje nekaterih zakonskih določil s pod- 
ročja varnosti pri delu, češ da nimajo za to sposobnih ljudi, ali pa zadosti 
sredstev. Tem prošnjam smo v upravičenih primerih ugodili. Zaradi odlaganja 
nekaterih varnostnih ukrepov ni bilo nesreč. 

Naši rudniki niso najbolj opremljeni z varnostnimi napravami, zlasti s tisti- 
mi, ki so potrebna za kolektivno varnost v primeru podobnih nesreč kot je bila 
v Kaknju. S samoreševalci in reševalnimi aparati so opremljena skoraj vsa de- 
lovna mesta, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozije metana. Toda ti aparati 
ruskega in poljskega izvora so velike »škatle«, ki jih delavci neradi nosijo in jim 
ne zaupajo preveč. Naši rudniki bi potrebovali boljše in zanesljivejše aparate kot 
so na primer zahodno-nemški Draegerjevi samoreševalci ali pa MSA iz ZDA. 
Ti so enostavni, majhni in se pri njih zamenjajo samo filtri. 

Električne naprave v naših rudnikih so pomanjkljive. V Kaknju smo videli, 
da so bile električne naprave na najbolj ogroženem mestu proizvodi najraz- 
ličnejših firm, od belgijskih do nemških, domačih in poljskih. Taka heterogenost 
pa seveda lahko povzroči velike nesreče, saj ni mogoče nadomestiti niti najmanj- 
ših iztrošenih delov, ki jih je treba uvoziti iz najrazličnejših delov sveta. 

Naši rudniki ne morejo dobiti kvalitetnih jeklenih vrvi za dvigala v jaških. 
Izdelki naših tovarn so slabi in ne ustrezajo, saj vzdrže le nekaj mesecev, 
medtem ko inozemske trajajo tudi po nekaj let. Če hoče rudnik nabaviti te vrvi 
iz inozemstva, mora za to najprej dobiti dovoljenje. Pred naš inšpektorat se 
večkrat postavlja resno vprašanje, ali naj od rudnikov zahteva, da se proizvod- 
nja ustavi ali pa naj dovoli še prevoz rudarjev z dvigali, katerih vrvi niso varne. 

Podobna zapažanja glede opreme smo ugotovili tudi v Kaknju. Vendar se 
kljub temu upam trditi, da je bilo 99®/» krivde za katastrofo zaradi subjektivnih 
napak. 

Kot sem že v začetku omenil, ima naša inšpekcijska služba največ težav 
zaradi neusklajenih zakonskih predpisov. Ti predpisi, ki so uradno izdani, nala- 
gajo inšpekcijskim organom take naloge, da so inšpekcijski organi več ali manj 
servisi rudarskih organizacij. 
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O stanju v našem rudarstvu ne bi imel kaj več povedati. Naša inšpekcija 
pregleduje redno vse rudnike, metanske po dva ali trikrat na leto, nemetanske 
pa enkrat ali dvakrat na leto in veliko napak ne ugotavlja nikjer. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Milan Skitek. 

Milan Skitek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite mi prosim, da se dotaknem nekaj najbolj aktualnih in še odprtih vprašanj 
s področja varstva pri delu, ki nakazujejo nujno potrebo po sistematičnem, na- 
črtnem, dolgoročnem, programskem, strokovnem poglobljenem in utemeljenem 
delu na tem področju družbene aktivnosti. 

Potrebo, da se sprejme poseben zakon o varstvu pri delu, ki naj bi vsebinsko 
in celotno zajel in uredil to gradivo, smo čutili že dalj časa. Do sedaj je bilo to 
gradivo zbrano v večjem številu zakonskih predpisov in pravilnikov. Vsi ti pred- 
pisi pa so deloma zastareli, ker niso več v skladu s sodobnimi proizvodnimi 
procesi in jih je vsakodnevna praksa že prehitela. Poleg tega pa je še dokajšnje 
število del in gospodarskih dejavnosti, za katere še nimamo varstvenih pred- 
pisov. 

Dejstvo je, da sta varstvena tehnika in medicina dela, kljub številnim 
poškodbam in boleznim pri delu, stagnirali ali celo zaostajali za razvojem go- 
spodarstva. Danes stojimo še pred mnogimi težkimi problemi varstva ljudi pri 
delu, problemi, ki so še odprti in čakajo nujnih rešitev. To stanje je zaznati ne 
samo pri nas, temveč tudi drugod v svetu, saj je znano, da je varstveno področ- 
je zelo obsežno in zahtevno, kompleksno in predvsem dinamično. Ko se z ene 
strani vsak dan odkrivajo' nova in vse bolj dognana varstvena sredstva in 
ukrepi, se z druge strani glede na nove tehnološke postopke in modernizacijo 
proizvodnje pojavljajo vse bolj zapleteni problemi j kako uspešno^ zavarovati 
ljudi v delovnem procesu. Čeprav so bile z veljavnimi predpisi zakona o de- 
lovnih razmerjih do nedavna predvidene neke posebne obveznosti delavcev v 
zvezi z varstvom pri delu, smo v naši dosedanji praksi stalno poudarjali samo 
pravice delavca do varstva pri delu, ne pa tudi dolžnost, ki jo ustavna določba 
izrecno nalaga neposrednemu proizvajalcu in opravljavcu kot članu delovne 
skupnosti v sistemu samoupravljanja v delovni organizaciji. Tudi novi temeljni 
zakon o delovnih razmerjih obravnava v temeljnih načelih in v poglavju o pra- 
vicah in dolžnosti delavcev varstvo pri delu. Pomembna določba tega zakona 
predvideva za delavca na njegovem delovnem mestu splošne in posebne dolž- 
nosti do dela in odgovornost do drugega delavca, do družbenih delovnih sredstev 
ter do delovne in družbene skupnosti. Za kršitev teh svojih obveznosti in za 
škodo povzročeno po lastni krivdi je delavec osebno odgovoren. Delovna skup- 
nost pa mora v smislu določb tega zakona organizirati delo v delovni organi- 
zaciji tako, da mora delavec s potrebno sposobnostjo ob normalni pazljivosti de- 
lati brez nevarnosti za svoje življenje in zdravje in za življenje in zdravje drugih 
delavcev v svoji okolici. 

Glede razporeditve delavca na delovno mesto, na katerem naj dela samo- 
stojno in brez strokovnega nadzorstva, predvideva temeljni zakon o delovnih 
razmerjih, da se poprej ugotovi ali je delavec usposobljen za delo in za uporabo 
predpisanih varstvenih sredstev in ukrepov, ki se morajo uporabljati pri dolo- 
čenem delu. V svojem splošnem aktu bi morala delovna organizacija konkreti- 
zirati to obveznost na ta način, da to ugotovitev pismeno potrdijo odgovorni čini- 
telji v podjetju. Za vse večji napredek varstva članov delovne skupnosti daje 
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novi zakon o varstvu pri delu delovni organizaciji vso možnost, da vzporedno 
z razvojem delovnega procesa lahko poleg obveznega izvajanja predpisanih 
ukrepov, koristi tudi sodobne znanstvene dosežke in uporablja tudi druge po- 
polnejše varnostne ukrepe in posege. Toda ne samo to, zakon celo nalaga, da 
delovna organizacija spremlja, proučuje in izkoristi svoje in izkušnje drugih, da 
bi na ta način zagotovila takšne delovne pogoje, v katerih bi se delo odvijalo 
nemoteno in varno za življenje in zdravje delovnih ljudi. 

Glede prenašanja raznih izsledkov, izkušenj in dognanj pa bi vsekakor 
morale v bodoče mnogo bolj kot doslej pomagati delovnim organizacijam tudi 
gospodarske zbornice in strokovna združenja, kot je to posebno v povojnih 
letih zaslediti v industrijsko razvitih državah. Delovne organizacije, kot članice 
teh zbornic in združenj, so v polni meri upravičene to zahtevati. 

V novem zakonu o varstvu pri delu so predvidene obveznosti, ki neposredno 
zadevajo delovne organizacije v zvezi z varstvenim poučevanjem in vzgajanjem 
ljudi pri delu. Zakon nalaga dolžnost zlasti vodilnim osebam, da med zaposlitvijo 
nenehno izpopolnjujejo svoje znanje glede varstva pri delu. Družba kot celota ima 
tako po svojih činiteljih ter organih delavskega upravljanja polno in odgovorno 
dolžnost in ves interes, da- se ta pomembna določba v našem gospodarskem do- 
gajanju čimprej ostvari. 

Inšpekcijskim organom nalaga zakon dolžnost, da poleg drugih opravil 
budno spremljajo in ugotavljajo odnos vodilnega osebja do izvajanja varstvenih 
ukrepov in prav tako vse aktivnosti in neaktivnosti v zvezi z izobraževanjem 
in vzgojo varstvene tvarine. Vsekakor je s tem v zvezi treba čimprej uveljaviti 
način učinkovitega preverjanja znanja varstvene tvarine vodilnega osebja. Če 
to osebje te tvarine ne pozna, je povsem nesmiselno govoriti o dolžnostih vo- 
dilnega osebja, ki so z zakonom določene in ki naj stalno preverja, kako ostali 
člani delovne skupnosti izpolnjujejo varnostne predpise. 

Glede naših standardov z varstvenega področja stojimo pred kočljivim 
vprašanjem, ker vemo, da večina teh, ki so bili do sedaj izdani po številu preko 
40, ne izpolnjuje vseh pogojev, ki bi zagotovili varno in za zdravje neškodljivo 
delo, ker ti standardi niso nastali v delovnem procesu in na podlagi stvarnih 
potreb delovnega mesta. Ubrati bo treba povsem drugo pot. Zvezni komisiji za 
standardizacijo ter drugim pristojnim organom bomo morali nuditi vso pomoč, 
ki jo lahko posredujejo strokovne institucije in posamezni strokovnjaki s tega 
področja, v tesnem sodelovanju s tehničnimi strokovnjaki-praktiki in varnost- 
nimi službami v delovnih organizacijah. 

V zvezi z določeno evidenco o podatkih s področja varstva pri delu, ki jo 
morajo voditi organizacije, služba socialnega zavarovanja, strokovni zavodi, or- 
gani za nadzorstvo in statistična služba je omeniti temeljni zakon o evidencah 
na področju dela, ki je izšel hkrati z zakonom o varstvu pri delu. V tem zakonu 
o evidencah je posebej obravnavana vsebina in obseg evidence o poškodbah pri 
delu, ki jo vodijo zavodi za socialno zavarovanje. Ti so dolžni, poleg raznih po- 
datkov o poškodbah pri delu voditi tudi evidenco o izdatkih socialnega zavaro- 
vanja ter evidentirati podatke o materialni in drugi škodi v zvezi s poškodbami 
in boleznimi, ki so v zvezi z delom. Vsebino evidence na področju dela in meto- 
dološke principe, po katerih se ta vodi, bo predpisal zvezni sekretar za delo. 
Zavodom za socialno zavarovanje bodo v smislu teh določb temeljnega zakona 
o evidencah morale delovne organizacije v bodoče pošiljati tudi podatke o ma- 
terialnih izgubah in drugih stroških, ki neposredno ali posredno nastajajo ob 
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poškodbah in raznih boleznih v zvezi z delom. To pomeni, da bodo morale de- 
lovne organizacije v zvezi s to zahtevo podrobneje analizirati in tudi z gospo- 
darskega vidika spremljati nesreče pri delu. Niso nam znani točnejši podatki 
o neposrednih izdatkih delovnih organizacij, ki jih vlagajo za sredstva varstvenih 
ukrepov. V Sloveniji znašajo ti izdatki v zadnjih letih blizu 6 mlrd. letno. 
Ugotovljeno pa je, da prevladujejo izdatki za osebna zaščitna sredstva in za 
osebno varstveno opremo. Ti izdatki se v Sloveniji gibljejo v višini blizu 47 "/o. 
To dokazuje, da še ni dovolj razvita orientacija na takšne preventivne ukrepe 
ki bi imeli večjo učinkovitost v celotnem varstvenem sistemu. Tu mislimo pred- 
vsem na izpopolnitev tehnoloških procesov, upoštevajoč pri tem varstvene 
momente, na sistematično urejanje delovnih pogojev, na ugrajevanje zaščitnih 
naprav, na strokovno in varstveno vzgojo ipd. Po vsem tem je docela jasno, 
da v fazi intenzifikacije našega gospodarstva še posebej poudarimo značilno 
nujnost po čimhitrejši, popolni in zavestni integraciji varnosti pri delu z eko- 
nomiko. Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Franc Jurman, 
rudarski inšpektor. 

Inž. Franc Jurman: Pred kratkim je Republiški sekretariat za go- 
spodarstvo organiziral sestanek s prestavniki slovenskih rudnikov. Na tem 
sestanku so se zastopniki rudnikov seznanili z vzroki kakanjske katastrofe. Po 
končanem sestanku se je med vsemi udeleženci čutila nekakšna »poparjnost«, 
saj so spoznali, da naša zakonodaja zagotavlja varno delo, nalaga pa tudi dolžno-st 
in odgovornost za varno delo, po drugi strani pa zopet druga določila to odgo- 
vornost zmanjšujejo. Tako na primer novi zakon o delovnih razmerjih onemo- 
goča kakršen koli postopek proti ljudem, ki se ne pokoravajo varnostnim pred- 
pisom. V rudnikih se dogaja, da rudarji odklanjajo zaščitna sredstva, da ne 
opravljajo najosnovnejših zaščitnih ukrepov, saj proti njim ni mogoče upo- 
rabljati nobenih sankcij. Odgovorni tovariši so na moje vprašanje, k a ko pri 
njih deluje varnostna služba in kako se izvajajo predpisi o varnostnih ukrepih, 
odgovorili približno takole: »Nam se nalaga ogromna osebna odgovornost, 
ogromne dolžnosti, ne moremo pa kaznovati tistih, ki varnostnih predpisov ne 
spuštujejo in jih venomer kršijo.« Sodim, da moramo o teh pojavih razmišljati 
in v okviru našega sistema samoupravljanja najti pota in načine, kako nastopiti 
proti kršilcem. Pojavi, da se predpisi o varnosti pri delu ne spoštujejo, pa žal 
niso redki. S tem v zvezi bi vas rad opozoril na članek v Dolenjskem listu, kjer 
piše, da se mnogo delovnih vodstev pritožuje nad nedisciplino delavcev, ko je 
treba nositi posebna zaščitna sredstva. 

Posebno vprašanje, ki ga želim načeti, je odnos javnih tožilcev do prijav 
rudarskih inšpektorjev. Le malo naših prijav se upošteva. Večkrat se sprašu- 
jemo, ali se sploh splača kršilce prijavljati. S tem ko inšpektorji dajemo prijave, 
a naše prijave nekje obleže, kljub temu, da smo prepričani, da to> ni utemeljeno, 
ne izgubljamo na ugledu samo mi, temveč tudi naša ustanova. Primr: Rudarski 
zakon predvideva denarno kazen ali zaporno kazen do enega leta, če ima rudar 
v jami kadilni pribor. Pri tem ne izključujem možnosti, da je do> nesreče v 
Kaknju prišlo morda zaradi kajenja. V rudniku Montana, prej Zabukovica, so 
ljudje opazili, da nekateri rudarji kade. Sami so napravili preiskavo in pri enem 
našli kadilni priibor. Prekršek je bil javljen javnemu tožilcu v Celju. Ta pa je 
odgovoril, da sam kadilni pribor v jami še nikogar ne ogroža. Takšno stališče 
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javnega tožilca jasno kaže na to, kakšen odnos ima do varnosti pri delu in da ne 
pozna rudarske zakonodaje. 

Dovolite mi še nekaj besed o varnostnih napravah v manjših rudnikih. 
Varnostne naprave so v manjših rudnikih povečini v zelo slabem stanju. Po- 
glejmo resnici v oči! Zaprimo te rudnike, ali pa jim zagotovimo potrebna sred- 
stva, da bodo lahko organizirali vsaj najosnovneišo varnostno službo in naprave. 
Če me vprašate, ali obstoji možnost, da pride danes v teh rudnikih do nesreče, 
vam brez pomisleka odkrito odgovorim; da v rudniku Kanižarica taka možnost 
obstoji! Ko sem bil včeraj tam, so me opozorili, da se je pojavil plin v sloju, 
kjer ga doslej še ni bilo. Denarja za zaščitna sredstva nimajo. Zavedajmo se, da 
brez denarja ni varnosti. Mehanizacija je v tem rudniku taka, da je človeka 
sram. ko hodi po jami. Vse varnostne naprave so primitivne in nezavarovane. 
V nekem predelu je bila koncentracija metana tolikšna, da bi lahko prišlo vsak 
čas do vžiga; v tem prostoru pa je stal popolnoma nezavarovan motor z odprtim 
stikalom. Kaj storiti? Ali rudnik ustaviti, pustiti ljudi brez kruha, ali pa zago- 
toviti rudniku sredstva za nakup ventilatorja? V šali sem rekel rudarjem: »To- 
variši, če drugače ne morete, najemite potrošniško posojilo in si kupite ventila- 
tor, saj ne stane več kot 500 000 dinarjev.« Ker ni sredstev, ni ventilatorja, v 
smrtni nevarnosti pa je nekaj desetin človeških življenj. 

Prav iz teh razlogov ponovno plediram na vas tovariši poslanci. Odločimo 
se, ali bomo zagotovili najpotrebnejša sredstva tem rudnikom vsaj za najnuj- 
nejše varnostne ukrepe, ali pa jim zadajmo milostni udarec in jih likvidirajmo. 

Organizacija, ki je po mojem mnenju prva poklicana, da se bori za uvelja- 
vitev in uresničitev varnostnih predpisov, so sindikati. Odkrito pa lahko rečem, 
da delo te organizacije na tem področju v naših rudnikih ni opaziti. Naj mi 
tovariši iz sindikatov, če so prisotni, oproste. Nasprotno prav s strani sindi- 
kalnih organizacij je čutiti nekakšna nasprotovanja, kadar hočejo vodilni kadri 
v rudnikih uvajati varstvene ukrepe. V podjetju »Kremen« je prišel na primer 
k meni inženir in me prosil, da naj vendar nekaj ukrenem, ker doživlja odpor 
z vseh strani, ko hoče uveljaviti vsaj glavne varnostno-tehnične ukrepe. 

Predsednik Leopold Krese: Prijavljenih govornikov ni več. Zeli še 
kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Potem lahko to razpravo zaključimo. 

Iz gradiva o problematiki nezgod pri delu in iz današnje razprave lahko 
ugotovimo, da se stanje glede števila nezgod pri delu v zadnjih letih občutno 
slabša. Velika gospodarska škoda ter težke posledice, ki nastajajo zaradi nezgod 
pri delu, od invalidnosti do smrtnih primerov, resno opozarjajo', da se mora 
celotna družbena skupnost, na čelu z osnovnimi nosilci varnosti- pri delu, t. j. 
z delovnimi organizacijami, z vso odgovornostjo zavzeti za rešitev problemov 
učinkovite varnosti pri delu in v čim večji možni meri zmanjšati število nezgod 
pri delu. 

Novi temeljni zakon o varstvu pri delu uvaja mnoge koristne novosti, zato 
bo potrebno na osnovi tega zakona sprejeti čimprej tudi republiške predpise. 
Delovne organizacije pa morajo po tem zakonu izdelati poseben program 
ukrepov za varstvo pri delu in določiti sredstva za zagotavljanje in pospeše- 
vanje varstva pri delu. Novo izdelana delovna sredstva, projekti za nove de- 
lovne objekte ter osebna zaščitna sredstva pa morajo biti podvržena poprejšnji 
kontroli z gledišča varnosti pri delu. Te napredne določbe pa bodo uresničene 
le, če jih bodo delovne organizacije, inšpekcije dela, strokovni zavodi in drugi 
zainteresirani in odgovorni za varnost pri delu dosledno izvajali. 
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Današnja razprava v Gospodarskem zboru opozarja, da so delovne orga- 
nizacije osnovni nosilec nalog in zadev, s. katerimi se izvaja in pospešuje 
varstvo pri delu. Delovne organizacije so dolžne organizirati varstvo pri delu. 
Po drugi strani pa ugotavljamo, da se pripeti veliko število nezgod pri delu 
zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov ter zaradi malomarnosti in nedo- 
slednega izvajanja predpisov. Zato je potrebno z notranjo organizacijo zagoto- 
viti in zadolžiti osebno odgovornost v primerih nezgod pri delu. Popuščanje 
v primerih osebne odgovornosti s strani vodilnega tehničnega kadra, kot tudi 
neposrednih proizvajalcev — delavcev in nepopustljivo izvajanje vseh var- 
nostnih predpisov sta eden od osnovnih problemov naraščanja števila nezgod 
pri delu. V delovnih organizacijah je potrebno odločno odpraviti familiarne 
odnose glede kršitve discipline o varnosti. Prekrške varnostnih predpisov mo- 
rajo delovne organizacije v svojih samoupravnih predpisih in praksi obrav- 
navati kot najtežje disciplinske prekrške. S tem v zvezi je treba uveljaviti tudi 
ustrezne in učinkovite sankcije. 

Eden od vzrokov, ki onemogočajo učinkovitejše zmanjšanje nezgod pri 
delu, je nizka strokovna raven ljudi, ki v delovnih organizacijah poklicno 
opravljajo delo v zvezi zl varnostjo pri delu. Zato je potrebno podpreti in 
usposobiti delovanje ustrezne izobraževalne institucije, ki bi se ukvarjala z 
vzgojo strokovnjakov za varnost pri delu, kot tudi s sistematičnim izobraže- 
vanjem o varnosti pri delu na vseh vajenskih, srednjih, višjih strokovno- 
tehničnih šolah. V bodoče pa naj bi se izobraževanje strokovnjakov za tehnično 
varnost uvedlo na vseh treh stopnjah fakultetnega študija. 

Izredno pomembna je tudi stalna in sistematično vzgoja članov delovnih 
kolektivov o varnosti pri delu v delovnih kolektivih. 

Učinkovito delovanje inšpekcije dela je prav tako pomembno za uspešno 
preprečevanje nezgod pri delu. Zato je treba inšpekcije dela čimprej organi- 
zacijsko utrditi in realizirati zamisel o skupini visokoizobraženih in speciali- 
ziranih inšpektorjev, ki bi opravljali inšpekcijsko službo na področju več občin. 

Ob zaključku razprave je treba še enkrat poudariti, da je zanesljiva var- 
nost pri delu in zmanjšanje števila nezgod pri delu odvisno predvsem od 
aktivnosti delovnih organizacij in od njihovih spcznanj, da je učinkovita var- 
nost pri delu sestavni del gospodarjenja. Neupoštevanje varnostnih predpisov, 
malomarnost in osebna neodgovornost glede nezgod pri delu in njihovih po- 
sledic lahko pripelje do težkih človeških in materialnih žrtev. Nedavna tra- 
gedija v rudniku Kakanj z vso resnostjo opozarja, da se ne sme problematika 
nezgod pri delu in varnosti pri delu obravnavati kot drugovrsten problem, 
temveč je potrebno te probleme odločno, temeljito in hitro reševati. Upoštevati 
pa je treba, da uspešna varnost pri delu ni odvisna samo od delovnih organi- 
zacij, ampak od aktivnosti vseh ostalih organov in institucij, ki so zadolžene 
in zainteresirane za varno delo. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam sejo za 20 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 4. 
točko dnevnega reda, na razpravo o problematiki notranje delitve 
dohodka v gospodarskih organizacijah. 

Poročilo, katerega ste prejeli, je pripravila delovna skupina poslancev na- 
šega zbora skupaj z odborom za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
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zbora. O tej problematiki je delovna skupina razpravljala skupaj z odborom 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora. Pri tej 
točki dnevnega reda so navzoči tudi poslanci, člani odbora za delo in socialno 
zavarovanje Republiškega zbora SR Slovenije ter predsednik tega odbora to- 
variš Janez Japelj. K tej točki dnevnega reda smo povabili tudi predstavnike 
Republiškega sekretariata za delo in republiškega sveta sindikatov Slovenije. 
Pi i tej točki dnevnega reda bosta sodelovala Erna Podbregar, republiški se- 
kretar za delo in Janez Japelj, kot predstavnik republiških sindikatov Slovenije. 

Besedo ima vodja delovne skupine poslancev tov. Miro Benedejčič. 

Miro Benedejčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Nekega posebnega 
ustnega poročila v imenu delovne skupine ne bi dajal, saj so materiali Re- 
publiškega sekretariata za delo o stanju in problemih izgrajevanja sistema 
notranje delitve dohodkov v gospodarskih organizacijah dokaj obsežni in skrbno 
pripravljeni. Po proučitvi tega materiala, ki je bil predložen naši Skupščini, je 
delovna skupina, sestavljena iz poslancev Gospodarskega zbora in odbora za 
delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, obiskala 20 gospodarskih 
organizacij, iz različnih panog in se razgovarjala s predstavniki podjetij, samo- 
upravnih organov in občinskih skupščin. Ugotovitve in stališča delovne skupine 
so navedene v predloženem poročilu. Nekatere ugotovitve v poročilu so morda 
pieveč načelne in nekatera vprašanja ostajajo v poročilu odprta. V razpravi je 
bilo zlasti opozorjeno, da strokovne institucije vse premalo sodelujejo pri iz- 
grajevanju sistema notranje delitve dohodka v gospodarskih organizacijah. Go- 
spodarske organizacije so pri izgrajevanju sistema notranje delitve preveč pre- 
puščene same sebi tudi pri iskanju takih rešitev, ki zahtevajo strokovno 
raziskovalno proučitev. 

V imenu delovne skupine prosim, da z vašimi prispevki v razpravi omo- 
gočite dopolnitev predloženega poročila, da bodo naše ugotovitve in stališča 
čim popolnejša in čimbolj jasna. 

Piedsednik Leopold Krese: Prosim, da se prijavite k razpravi z 
listki. Besedo ima tovarišica Erna Podbregar, republiški sekretar za delo. 

Eina Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Informacija o stanju 
in problemih izgrajevanja sistema notranje delitve dohodka v gospodarskih 
organizacijah, katero je pripravil Republiški sekretariat za delo, je bila izdelana 
na podlagi posebne ankete, katera je zajela preko 520 gospodarskih organizacij 
z namenom ugotoviti, kakšno je dejansko stanje na področju urejanja notranje 
delitve dohodka. Podatki ankete so pokazali, da je delo na izgrajevanju sistema 
notranje delitve zlasti v zadnjih letih močno stagniralo. Ob ugotovitvah ankete, 
katere podrobnosti ne bi ponavljala, ker so razvidni iz informacije, pa moramo 
stanje sistema delitve gledati tudi v luči njegove povezanosti s problemi in 
gibanji osebnih dohodkov in osebne potrošnje nasploh. Od leta 1956 dalje, 
ko so bili zgrajeni tako imenovani ključni objekti naše industrije, pričenjajo 
resna prizadevanja za porast osebnih dohodkov in osebne potrošnje. Vse do 
konca tega leta so osebni dohodki naraščali počasneje od produktivnosti dela. 
Kot je iz podatkov razvidno, znaša to razmerje približno 3:5. Od leta 1957 
dalje pa se situacija menja, realni osebni dohodki naraščajo povprečno za 
okoli 10 °/o na zaposlenega, produktivnost dela pa za 6 %. Pri tem ko so realni 
osebni dohodki v obdobju od 1957. do 1964. leta rastli za okoli 10'%, so nomi- 
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nalni osebni dohodki zaradi porasta cen in življenjskih stroškov rastli hitreje, 
in sicer za okoli 18%, kar se je seveda z vsemi negativnimi posledicami od- 
razilo na tržišču. Problemi nestabilnosti so še zlasti prišli do izraza v pre- 
teklem letu, ko so trealnii osebni dohodki na zaposlenega v gospodarstvu 
porastli za 18®/o, produktivnost dela pa le za 8 "/o. 

Takšna gibanja so bila povsem drugačna od predvidevanj družbenega plana, 
in niso bila v skladu z načeli izraženimi v naši splošni ekonomski politiki. Na 
takšno stanje je negativno vplival tudi izredno, močan porast zaposlenosti v 
preteklem letu, ki je eden od največjih v zadnjih 15 letih in ki je imel vse 
karakteristike ekstenzivnega zaposlovanja.. V preteklem letu je bilo na novo 
vključeno preko 30 000 delavcev. Največji .porast zaposlenosti pa je bil prav 
v tistih dejavnostih, kjer bi se proizvodnja morala povečati predvsem s po- 
večano produktivnostjo dela, to je v industriji in gradbeništvu. Iz podatkov 
o strukturi novo zaposlenih pa je tudi znano, da je od preko 30 000 na novo za- 
poslenih bilo kar 72% nekvalificiranih delavcev. Produktivnost dela je bila 
torej v preteklem letu odločno premajhen činitelj za tolikšno povečanje osebnih 
dohodkov, kakršnega zaznamujemo. Res je, da so bili poglavitni činitelji go- 
spodarske nestabilnosti zlasti v preteklih letih predvsem previsoka investicijska 
in splošna potrošnja, vendar pa so tudi takšna gibanja, osebnih dohodkov, 
kakršna smo imeli v lanskem letu, to nestabilnost še povečala, saj so bila 
nesorazmerja med porastom blagovnih fondov in porastom osebnih dohodkov 
več kot očitna in so se z vsemi negativnimi posledicami morala odraziti na 
nestabilnosti tržišča in v porastu cen. V sklopu problemov gibanj in porasta 
osebnih dohodkov pa je prav gotovo poglavitni problem način njihove delitve. 
Zlasti v lanskem letu je še prav posebej prišlo do izraza dejstvo, da se osebni 
dohodki povečujejo neodvisno od stopnje in dinamike produktivnosti dela. 
Gospodarske organizacije pri delitvi osebnih dohodkov niso namreč upoštevale 
določil lastnih pravilnikov o delitvi, temveč so delitve prilagajale le konkretnim 
potrebam sproti s sklepi delavskih svetov. S takimi sklepi so gospodarske 
organizacije spreminjale svoje pravilnike povsem nezakonito, brez predpisanega 
postopka, to je brez aktivne udeležbe delovne skupnosti pri formiranju politike 
delitve. S tem pa seveda niso upoštevale načela, da realizacija delitve po delu 
ni samo stimulacija za doseganje večjih poslovnih uspehov, temveč tudi osnova 
za urejanje medsebojnih odnosov v delovni skupnosti. V nekaterih gospodarskih 
organizacijah je prišlo do zatiranja razpona med zgornjo in spodnjo mejo 
osebnih dohodkov. V 1964. letu so npr. osebni dohodki nižjih kategorij delavcev 
porasli za okoli 40 %, višjih pa le za okoli 20%, kar povečuje nesorazmerja 
med kvalificiranim in nekvalificiranim in kar prinaša v končni konsekvenci 
negativne posledice za interes povečevanja produktivnosti dela in strokovnega 
usposabljanja. Delovne organizacije, ki so povečevale osebni dohodek brez 
ustreznih učinkov v produktivnosti dela, so to lahko napravile le na račun 
sredstev za sklade, s tem pa so si seveda omejile možnosti za rekonstrukcijo 
in modernizacijo, kar je eden izmed osnovnih pogojev za večjo produktivnost 
dela in za hitrejši in boljši razvoj podjetja nasploh. 

Iz informacije izhaja, da ima v Sloveniji več kot 75% anketiranih delovnih 
organizacij zastarele pravilnike. Ti pravilniki so bili sestavljeni pred letom 1964 
in pri njihovem izpopolnjevanju in izgrajevanju ni bil napravljen noben vid- 
nejši napredek. V preveliki meri so ti pravilniki še vedno vezani samo na 
fizični obseg proizvodnje in mnogi nimajo osnov, ki bi stimulirale boljšo kva- 
liteto ter povezovale osebne dohodke z doseženimi finančnimi rezultati. Več kot 
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polovica pravilnikov ne povezuje osebnih dohodkov z delovnimi učinki in de- 
jansko realizacijo proizvodnje. Zelo malo jih stimulira boljši asortiment pro- 
izvodnje in boljše izkoriščanje kapacitet. 70 ®/» podjetij gradbene operative, 
50 °/o gozdarskih podjetij in 19®/» industrijskih organizacij uporablja kot merilo 
za urejanje osebnih dohodkov še vedno osebno oceno, po kateri se delavcu 
odmerja višina obračunske osnove. Delitveni sistemi pa so ponekod tudi izredno 
komplicirani, tako da jih delavci sploh ne razumejo'. V obdobju novega gospo- 
darskega sistema smo imeli glede formiranja sredstev za osebne dohodke vrsto 
znanih sistemov, ki so bih v bistvu več ali manj v nasprotju z načeli delitve 
po delu. V prizadevanjih, ki so značilna zlasti za našo republiko, da bi sistem 
delitve čimbolj stimuliral razvoj proizvodnje in produktivnost, pa smo končno 
dosegli, da podjetja samostojno dosegajo dohodek, ki je odvisen od uspeha 
kolektiva in ga sam deli. Tako pomembnega uspeha v razvoju sistema delitve, 
hkrati pa tudi sistema samoupravljanja ni mogoče zanikati, prav gotovo pa 
ga tudi ni mogoče zamenjati z administrativnimi ukrepi, katere tendence po- 
nekod še vedno obstojajo. Pač pa je nujno vse pravilnike urediti in jih pri- 
lagoditi načelom delitve po delu, ki je prav gotovo ustrezen instrument za 
racionalno gospodarjenje. Izpopolnjevanje pravilnikov in njihova uporaba v 
praksi pa je tudi eden od pogojev za stabilizacijo gospodarstva. Kolikor bodo 
namreč pravilniki delovnih organizacij zagotavljali realne odnose med porastom 
osebnih dohodkov in produktivnostjo dela, pomeni to tudi skladnost med bla- 
govnimi in kupnimi fondi. 

Ob taki pomembni vlogi sistema notranje delitve menimo, da bi bilo nujno 
zagotoviti trajno spremljanje in analiziranje pravilnikov in gibanja osebnih 
dohodkov. Družbene organizacije, kot tudi upravni organi bi morali pri tem 
odigrati važno vlogo in opozarjati delovne organizacije, kako pomembno je za- 
gotoviti ustrezne odnose med osebnimi dohodki in produktivnostjo, kako po- 
membna je za delovne organizacije mehanizacija in racionalizacija mehanizacije 
proizvodnje in zlasti kako pomembne so sodobnejše metode obračunavanja 
proizvodnega procesa, ki služijo delovnim organizacijam za osnovo ugatavljanja 
poslovnih uspehov. 

V izpopolnjevanju pravilnikov obstojajo torej pomembne notranje rezerve, 
ki naj bi jih gospodarske organizacije čimbolje izkoristile. Podatki ankete 
namreč resno> opozarjajo, kako smo s pravilniki zaostali, saj je v sistemu delitve 
po delu zajet le minimalen odstotek zaposlenih. Vzroka za tako stanje seveda 
ne smemo iskati le v gospodarskih organizacijah, kjer je znano, da so tako 
stanje pogojevali tudi činitelji izven nje, to so bili zlasti administrativni posegi 
v notranjo delitev, katerih pravna podlaga je bila ukinjena šele konec prvega 
polletja 1963. leta, vsakoletno spreminjanje in dopolnjevanje gospodarskega 
sistema, kar je prav tako povzročalo negotovost, kakšen bo vpliv teh sprememb 
na ustvarjeni in razpoložljivi dohodek in s tem seveda tudi negotovost glede 
njegove delitve, prav tako pa tudi hitro naraščanje življenjskih stroškov, ki 
je zahtevalo nenehno povečanje osebnih dohodkov. 

Vsem tem pojavom pa gospodarske organizacije sistemov delitve niso sproti 
prilagajale. Pravilniki, kakršni so bili prvotno sprejeti, so ostali v veljavi še 
dalje in izgleda, kakor da smatrajo nekatere gospodarske organizacije, da lahko 
taki, kakršni so, služijo trajno. Vendar pa moramo opozoriti na to, da je treba 
pravilnike neprestano izpopolnjevati, da bi se morala vsaka sprememba v go- 
spodarskem sistemu, kakor tudi v modernizaciji proizvodnje, odraziti tudi v 
izpopolnjevanju pravilnikov. 
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Glede na družbeno-politični in ekonomski pomen notranje delitve v go- 
spodarskih organizacijah bi bilo potrebno predvsem takoj obnoviti organizirana 
prizadevanja, da se začne s sistematičnimi in kritičnimi analizami sedanjega 
stanja na področju notranje delitve in z organiziranimi prizadevanji za takšne 
izpopolnitve sistemov notranje delitve, da bodo res vsestransko spodbudni. 
Pristojni organi naj bi zlasti poskrbeli za spoštovanje zakonitosti v urejevanju 
in izvajanju sistemov notranje delitve. Najbolj negativna je namreč ugotovitev, 
da je na področju notranje delitve dokaj nezakonitosti, da gospodarske orga- 
nizacije ne upoštevajo določil lastnih pravilnikov ter delitev prilagajajo kon- 
kretnim razmeram in potrebam kar sproti s sklepi delavskih svetov. Zakonita 
in tudi za družbeno skupnost sprejemljiva je lahko samo tista delitev v delovni 
organizaciji, ki je opravljena dosledno po splošnih samoupravnih aktih in pa 
tako, da se dosledno realizira naček>, po katerem morajo biti sredstva za osebne 
dohodke in individualni osebni dohodki resnični odraz dejanskih delovnih in 
poslovnih uspehov. Zato bi morali v delovnih organizacijah ob podpori vseh 
zainteresiranih družbenih organov začeti s sistematično revizijo sedanjega stanja 
na področju notranje delitve, da bi lahko čimprej v statutih in drugih splošnih 
samoupravnih aktih uveljavili take sisteme, ki 'bodo dejansko, povezovali osebne 
dohodke s poslovno uspešnostjo. 

Pri urejanju notranje delitve gre v prvi vrsti za realizacijo načel delitve 
po delu in s tem za ustvarjanje materialnih osnov za nadaljnji razvoj samo- 
upravljanja in poglabljanja socialističnih družbenih odnosov. Zato naj bi ob- 
činske skupščine v skrbi za družbeni napredek na svojem območju z večjo 
skrbnostjo spodbujale delovne organizacije, da bi se lotile sistematičnih revizij 
in izpopolnitev svojih sistemov delitve. Prav tako pa bi tudi same občinske 
skupščine morale pogosteje kritično obravnavati problematiko delitvenih siste- 
mov v delovnih organizacijah in usklajenost delitve z doseženimi uspehi na 
svojem območju. V proces in prizadevanja za stabilizacijo gospodarstva je torej 
treba vključiti tudi izpopolnjevanje delitvenih sistemov, kot enega od važnih 
pogojev za intenzivno gospodarjenje. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Bogo Tomše. 

Bogo Tomše: Dovolite mi samo eno misel. Višina in gibanje osebnih 
dohodkov često pri nas ni v pravih odnosih, tako med raznimi področji, kot 
med posameznimi panogami in ni v skladu s produktivnostjo v gospodarskih 
organizacijah. Pri delitvi osebnih dohodkov so se pojavili primitivni ali pa 
birokratski vplivi-od zunaj in v samih organicijah. Nekateri so neupravičeno 
povečevali osebne dohodke nekvalificiranih delavcev na račun kvalificiranih 
delavcev in strokovnjakov, drugi so uporabljali povsem neekonomske razpone 
v svojih organizacijah v primerjavi z drugimi organizacijami, delitev se je na- 
menoma zameglila, tako da nad njo ni bilo mogoče imeti pregleda, na delitev 
so vplivale monopolistične težnje itd. 

Mnenja sem, da je delitev osebnih dohodkov eden od zelo važnih ele- 
mentov ekonomike v okviru organizacije in tudi širše skupnosti. Toda v naši 
praksi se prav osebni dohodki žal niso vedno formirali na osnovi ekonomskih 
zakonitosti in strokovnih analiz, temveč so se določali primitivno in nestro- 
kovno. Ko .so se določala načela nagrajevanja v.delovnih organizacijah, često 
namenoma nismo pritegnili strokovnjakov in ekonomistov. Od pravilne delitve 
osebnih dohodkov pa je bistveno odvisno poslovanje, fluktuacija kadrov, teh- 
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nološki in ekonomski napredek organizacije itd. Menim, da je ravno nepri- 
merna delitev osebnih dohodkov tudi delno kriva, da ima v mnogih podjetjih 
vodilni kader komaj najnižjo izobrazbo, da je približno le 20 %> inženirjev v 
proizvodnih gospodarskih organizacijah in da je mnogo strokovnjakov zapo- 
slenih na manj odgovornih delovnih mestih, ali pa na umetno ustvarjenih de- 
lovnih mestih v birokraciji. Razni dodatki kot na primer draginjski dodatek, 
dodatek na dopuste in letovanja, akcije za zvišanje najnižjih osebnih dohodkov, 
nadalje, pravilniki za nagrajevanje le za proizvodne delavce, so često dodatno 
popačili razpone in stimulacijo delavcev in povzročili nepreglednost. 

Skratka menim, da je pravilnik o delitvi osebnih dohodkov, ki ni zgrajen 
strokovno in na ekonomskih principih slab in povzroča težke probleme v sami 
gospodarski organizaciji in tudi izven nje. Pravilniki o delitvi osebnih dohodkov 
morajo tekoče slediti vsem gospodarskim ukrepom in spremembam. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Drago Pere. 

Drago Pere: Za uspešno gospodarjenje v obstoječih in nadaljnjih 
pogojih, ki jih bodo ustvarile spremembe v gospodarskem sistemu, za katerega 
vemo, da ne bo dopuščal slabega gospodarjenja, so se v podjetjih pričeli po- 
služevati znanstvenih dosežkov na 'področju organizacije poslovanja. Ti procesi 
so potekali vzporedno z organizacijo1 delovnih mest, katerih osnovni namen je 
bil zlasti v tem, da se delavec v polni meri zave svojega na novo nastalega 
položaja, v katerem sam vpliva na poslovanje podjetja in je od njega samega 
odvisna uspešnost poslovanja podjetja. Kjerkoli so se resno lotili tega dela, so 
osvojili mnogo boljša merila za ugotavljanje uspehov pri delu. Skratka, ustrezna 
organizacija dela ustvarja pogoje za boljšo delitev osebnih dohodkov. Pravično 
in stimulativno nagrajevanje pa je vzvod,, s katerim se bistveno vpliva na po- 
večano storilnost, ekonomičnost in rentabilnost poslovanja. 

Brez dvoma je dobra notranja delitev lahko le rezultat dolgotrajnega in 
studioznega procesa, v katerem so' obdobja uspešnega odvijanja, pa. zoper ob- 
dobja stagnacije, notranjih protislovij in zahtev, da se neurejene zadeve urede. 
Nihče se v kolektivu temu procesu, ki daje v svoji elementarnosti neprecenljive 
rezultate za izgrajevanje socialističnih družbenih odnosov, ne more izogniti. 
Temu procesu ne gre zmanjševati vrednosti, temveč je treba dopustiti, da od- 
ločilno vpliva na nadaljnji pozitivni razvoj družbenih ekonomskih odnosov in 
materialnih odnosov v podjetju. Iz prakse pa vemo, da se ti procesi lahko 
uspešno uveljavljajo le, če so 'delitveni sistemi enostavni in razumljivi. Ne 
smemo torej kampanjsko in s preveliko dozo ekonomike jemati delavcem ve- 
selja do vključevanja v pričete procese, ker vemo, da so delavci sami dovolj 
kritični. Postopoma in razumljivo bi morali uvajati in nenehno razvijati ter 
izpopolnjevati ekonomski sistem, ki se sedaj že dokaj jasno odraža v zakonih 
in uredbah, predvsem pa v novi ustavi. Danes pa moramo iskati vzroke za 
zaostajanje teh procesov predvsem v nestabilnosti in stalnih spremembah go- 
spodarskih instrumentov ter v neenakopravnih odnosih za gospodarjenje. Tako 
so bile cene za osnovne surovine do 22. 3. 1965 v stalnem porastu, cene za 
finalne proizvode iz teh surovin pa so ostale zakovane. V takšni neenakopravni 
situaciji je težko tako med posameznimi panogami kakor med posameznimi 
delovnimi enotami v okviru podjetja uveljavljati načelo delitve čistega dohodka 
v delovnih enotah nekega podjetja. Prelivanje in izposojanje čistega dohodka 
med enotami pa ni v nobenem primeru ničesar doprineslo za utrditev sistema. 
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Brez dvoma pa so osnovni problemi, s katerimi smo se srečavali doslej pri 
delitvi osebnih dohodkov v razponih med posameznimi delovnimi mesti. 

Tu gre predvsem za dvoje vprašanj: prvič za razpone med proizvodnjo in 
administracijo iri drugič za razpone med visokimi tehničnimi strokovnimi kadri 
in ekonomisti. Znano je, da imamo danes v gospodarskih organizacijah, pa tudi 
izven gospodarske dejavnosti po raznih birojih zaposlen administrativni kader, 
ki po izobrazbi, kot tudi po samem delu ne zadovoljuje, osebni prejemki tega 
kadra pa so velikokrat veliko višji, kot so dohodki zaposlenih v neposredni 
proizvodnji. Za.to ni slučaj, da si veliko naših strokovnjakov poišče delo1 v ino- 
zemstvu, kjer so merila za nagrajevanje bolj stimulativna, bolj elastična in 
manj toga. 

Drugo vprašanje, ki je ozko povezano s problemom, o katerem sem ravnokar 
govoril, je nagrajevanje visoko kvalificiranih strokovnih kadrov. Večina pravil- 
nikov o delitvi osebnih dohodkov predpisuje visokostrokovna delovna mesta v 
proizvodnji in administraciji. Razponi med temi delovnimi mesti so minimalni. 
Edina možnost za napredovanje teh ljudi je, da zasedejo vodilna delovna mesta. 
Ker je priliv teh kadrov vedno večji, bo verjetno takih mest premalo. To pa je 
destimulacija za strokovno dek>, tako v proizvodnji kot v administraciji. Dose- 
danja praksa je tudi pokazala, da smo pri delitvi osebnih dohodkov doslej 
cenili diplomo, za delovno sposobnost pa so bila postavljena drugačna merila. 

To so nekateri izmed vzrokov, ki jih moramo odpraviti, če želimo uveljaviti 
delitev čistega dohodka na nivoju delovnih odnosov in ekonomskih enot. Le- 
na ta način lahko pričakujemo nadaljnji napredek izgrajevanja sistema notranje 
delitve, ki mora imeti za posledico uspešno poslovanje gospodarskih organizacij. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Franc Leben. 

Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci. Razprava o problematiki 
notranje delitve dohodka v gospodarskih organizacijah je pomembna prav v 
tem času, ki je prelomnica za vse naše gospodarstvo, saj smo na pragu raznih 
reform, ki bodo gospodarske organizacije in posamezne panoge gospodarstva 
postavile v docela spremenjene gospodarske položaje. V bodoče ko delovne 
organizacije ne bodo obremenjene z najrazličnejšimi fiskalnimi instrumenti, 
bodo morale lastne probleme reševati predvsem v lastnih organizacijah. 2e 
samo iz tega vidimo, da je današnja obravnava notranje delitve dohodka nujna. 

Material delovne skupine poslancev in informacija Republiškega sekreta- 
riata za delo nakazujeta, do kakšne stopnje delitve dohodka po delu smo prišli 
v naših gospodarskih organizacijah. V glavnem ocena ni zadovoljujoča, pa 
čeprav so nekateri kolektivi s pomočjo urejenega sistema delitve dohodka do- 
segli znaten porast storilnosti dela, racionalnega gospodarjenja in dobre po- 
slovne uspehe. 

Od celotne problematike, ki se v poročilu in informaciji navaja, so po 
moji sodbi najbolj zaskrbljujoči podatki, ki govore o visokem številu takšnih 
delovnih mest, na katerih se meri delovni učinek samo po času, in ugotovitve, 
da smo v zadnjih letih v delitvi dohodka na nivoju ekonomskih enot v občutni 
stagnaciji. 

Podatki kažejo, da imamo v posameznih panogah še vedno visok odstotek 
takšnih delovnih mest, na katerih se delovni učinek meii samo po času. V go- 
zdarstvu je takih delovnih mest največ, saj jih je 72 Vo. V gradbeništvu je ta 
odstotek najnižji in znaša 21,6 odstotka. V celotnem gospodarstvu imamo 
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takšnih delovnih mest 36 odstotkov. Samo 31,5 odstotka delovnih mest pa je, 
na katerih .se osebni dohodek deli po individualnih merilih. Tudi ugotavljanje 
osebnega dohodka za posamezna delovna mesta v povezavi z uspehi na drugih 
delovnih mestih se mi zdi problematično. Takih delovnih mest imamo v go- 
spodarstvu kar 18,4 odstotka. Skratka, v celotnem gospodarstvu imamo komaj 
tretjino delovnih mest, na katerih se dejansko meri delovni učinek neposredno, 
to je, da obstojajo za ta delovna mesta določena merila, norme, akordi in 
podobno. Pomanjkanje raznih oblik, meril in osnov delitve po delu je po 
mojem mnenju eden od glavnih vzrokov, da nimamo v večji meri izgrajeno 
delitev dohodka po ekonomskih enotah. To trditev potrjujejo tudi podatki iz 
ankete. V zadnjih letih se je število ekonomskih enot znižalo, ker poprej ni 
bila pripravljena ustrezna delitev v okviru teh enot. 

Veliko število delovnih mest, na katerih se osebni dohodek ne ugotavlja 
na osnovi individualnih meril dela, vsekakor povzroča, da v ekonomskih enotah 
ne moremo imeti ustrezne in stimulativne delitve. To pa seveda v precejšnji 
meri zavira razvoj delavskega samoupravljanja. Zato ni čudno, da so takšne 
ekonomske enote same po sebi izumrle, ostale in zaživele pa so tiste, ki so 
nastale kot plod dobro pripravljene notranje delitve po delu. 

Ce hočemo še naprej poglabljati delavsko samoupravljanje in v ekonom- 
skih enotah proizvajalcem približati pravice, dolžnosti in vsestranske odločitve 
in preko delitve po delu doseči večjo stimulacijo za delovno storilnost, za večjo 
ekonomičnost, rentabilnost, skratka doseči racionalno gospodarjenje,, potem se 
kot pogoj postavlja zahteva, da se izdelajo ustrezna merila in osnove delitve 
po delu za vsako delovno mesto' v gospodarstvu. 

Brez ustreznih normativov za posamezna delovn,a mesta, za ožje skupine 
in delovne enote ne bomo dosegli vsebinskega delavskega samoupravljanja, 
predvsem ne v okviru ekonomskih enot. Podatki pa nam pričajo, da se je 
prav to področje v zadnjem času zanemarilo'. Po mojem mnenju ni tako važno, 
kje se npr. zbirajo ali delijo razni skladi, ali v okviru podjetja ali v okviru 
ekonomske enote; to je stvar dogovorov in potreb v delovnih skupnostih, ki 
so uzakonjeni v pravilniku o delitvi dohodka. Bolj pomembno in bistveno pa 
je, kako, po kakšnih merilih in osnovah se ugotavljajo in delijo rezultati vlo- 
ženega dela. TO' je po mojem mnenju bistveno tudi za nadaljnji razvoj demo- 
kratičnih družbenih odnosov v delovnih skupnostih. Tako oblikovana delitev 
vloženega dela bo nujno vplivala, da bodo razne-parole, kot npr., da le politika 
čvrste roke omogoča racionalno gospodarjenje, izpuhtele iz glav naših tehno- 
kratov. Zato danes ni slučajno, da nekateri celo trdijo, da je delavsko samo- 
upravljanje krivo, da v tem ali onem podjetju ne dosegajo večjih uspehov. 

Takšna gesla, ki so' po eni strani izraz popolnega nerazumevanja družbeno- 
ekonomskih odnosov pri nas, se je po drugi strani pojavljajo tudi kot posledica 
prej omenjenih pomanjkljivosti v sistemu notranje delitve. 

Glede pripomb, da primanjkuje konkretnih meril in osnov za nagrajevanje 
po delu, sodim, da ni potrebno bežati od splošno znanih in ustaljenih norma- 
tivov., Vsi normativi so dobri, pa naj bodo to norme, akordi, premije, razne 
ekvivalentne enote, točke, ceniki del in podobno. Važno je, da se ti razni nor- 
mativi pravilno in ustrezno uporabljajo na delovnih mestih; važno je, da bo 
takšen ali drug način merjenja imel za posledico večjo storilnost in višje osebne 
dohodke. 

Vse to pa je v delovnih organizacijah zelo težko izvajati in še težje izpo- 
polnjevati sistem notranje delitve, če nimamo organizirane strokovne službe. 
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Največja pomanjkljivost je ravno v tem, da teh služb ponekod sploh ni, ali 
pa so slabo razvite. Trdno sem prepričan, da prav te službe predstavljajo iz- 
hodišče za reševanje kompleksnih problemov v notranji delitvi. Zato smatram, 
da se mora dosedanji odnos do teh služb temeljito menjati. OrganizacijO' dela 
in tehnološki postopek lahko izboljšajo' le ustrezne strokovne službe. Zato 
moramo tem službam dati prioritetno mesto v gospodarskih organizacijah. 
Izgovori, da ni ustreznih kadrov, niso vedno točni. Ce so gospodarske organi- 
zacije dobile strokovni kader za ostale strokovne službe, ibi ga lahko dobile in 
usposobile tudi za te službe. Menim, da je nevzdržno za nadaljnji gospodarski 
razvoj, da se s to dejavnostjo ukvarjata samo ena ali dve vodiliai osebi v pod- 
jetju in to poleg rednega svojega operativnega dela. V manjših gospodarskih 
organizacijah pa niti tega nimamo. 

Predvidene spremembe v našem gospodarstvu bodo nujno zahtevale, da se 
take službe v naših organizacijah formirajo, tam pa, kjer že obstojajo, da se 
njihovo delo izboljša. Delovna mesta v teh službah bodo morali zasesti resnični 
strokovnjaki. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Stane Zupančič. 

Stane Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! V predloženem 
materialu in tudi že v današnji razpravi je bilo popolnoma pravilno ugotovljeno, 
da delo na uvajanju sodobnejših oblik delitve dohodka in osebnega dohodka v 
gospodarskih organizacijah ni akcija, temveč proces. Ta proces seveda ne bo 
nikoli končan, ker bodo spremembe v tehnološkem procesu, modernizacija in 
razširitev proizvodnje, pa tudi spremembe v strukturi in dopolnitve sistemov 
delitve zahtevale stalno spremljanje in dopolnjevanje sistema delitve. 

Menim, da moramo prav to vedno upoštevati, kadarkoli se lotevamo pro- 
blemov delitve. Iz izkušnje žal vemo, da se velika večina gospodarskih organi- 
zacij do tega spoznanja še ni dokopala. Sam sem sodeloval v delu skupine po- 
slancev, ki je obiskala tri večja podjetja v občini Trbovlje in tudi sam ugotovil, 
da je verjetno ena največjih pomanjkljivosti na tem področju prav nesistema- 
tičnost in nestalnost. V večini primerov so se pravilniki o delitvi dohodka in 
osebnega dohodka delali in dopolnjevali zelo kampanjsko. Odločitve so bile 
zaradi tega mnogokrat neustrezne, improvizirane, predvsem pa glede na posle- 
dice nepreštudirane. Zanimivo je, da je v vseh teh podjetjih, ki jih je ta skupina 
poslancev obiskala, dobila na vprašanje, ali obstoja v podjetju strokovna služba, 
ki se stalno in poklicno ukvarja s problemi delitve, odgovor, da doslej take 
službe v podjetju ni bilo. Le v enem podjetju so pred kratkim formirali službo, 
ki bo strokovno obravnavala vprašanja organizacije podjetja, delitve čistega 
dohodka in osebnega dohodka ter pripravljala analize in predloge, na podlagi 
katerih bodo lahko končnovelj avno sklepali samoupravni organi. V vseh treh 
podjetjih so pravilnike o delitvi dohodka delale občasne komisije, ki jih je 
imenoval delavski svet in katerih sestav je bil zelo različen, večkrat pa po 
strokovnosti neustrezen. Jasno je, da je sprememba sestava komisije vedno 
imela za posledico tudi spremembo osnovnih konceptov, četudi za to včasih 
ni bilo nobene potrebe. Večkrat je bil sestav komisij takšen, da so prišli do 
izraza čisto cehovski interesi, rezultat dela teh komisij pa so bile največkrat 
kompromisne rešitve, ki so diskredititirale še tako dobro premišljen koncept 
oziroma sistem delitve. Hočem reči to, kar je že povedal moj predgovornik, 
da delo na izpopolnjevanju sistema delitve čistega dohodka in še posebej oseb- 
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nega dohodka ni nič manj pomembno strokovno delo, kot delo na kateremkoli 
drugem področju v gospodarski organizaciji. Nasprotno. V času, ko prehajamo 
od ekstenzivnega k intenzivnemu gospodarjenju, je to tako pomembno področje, 
da morajo vsaj vsa srednja in velika podjetja imeti organizirane strokovne 
službe tudi za to področje. Ne moremo več dopustiti, da bi analize in pravilnike 
o delitvi delale popolnoma laične občasne komisije, ker s tem nista zajamčena 
kontinuiteta in sistematičnost. 

Glede na ugotovljeno stanje v prej omenjenih podjetjih ne bi mogli trditi, 
da je delo na razvijanju in izpopolnjevanju sistema delitve na splošno stagniralo, 
čeprav ima npr. cementarna Trbovlje precej konservativen sistem nagrajevanja. 
Lahko pa trdimo, da delo doslej ni bilo sistematično in dovolj uspešno. V 
strojni tovarni v Trbovljah so npr. pred leti zaupali izdelavo organizacijske 
sheme in delitve dohodka nekemu zagrebškemu zavodu, ker so menih, da bo ta 
pač najbolje opravil delo. Pozneje so ugotovili, da je bila organizacija, ki jo je 
predložil zavod, tako abstraktno postavljena, da so jo morali popolnoma spre- 
meniti in s tem spremeniti tudi sistem delitve dohodka oziroma čistega dohodka. 

To dokazuje hkrati, da je vsako šabloniziranje pri razvijanju organizacijskih 
oblik in oblik delitve ter nagrajevanja škodljivo ter da noben zavod zunaj 
podjetja brez ustrezne strokovne službe v podjetju ne more izdelati sistema, ki 
bi v praksi ustrezal potrebam podjetja in ki bi bil tako življenjski, da bi ga 
kolektiv lahko sprejel in v praksi tudi izvajal. Tako postavljene organizacijske 
oblike in oblike delitve bodo vedno le škodljivo improviziranje, ki seveda nikdar 
ne bo doseglo osnovnega smotra, to je pravičnega sistema delitve in povečanja 
produktivnosti. 

Mnenja sem torej, da moramo končno razumeti, da delo na razvijanju 
sistema delitve in nagrajevanja v gospodarskih organizacijah ne moremo več 
prepuščati niti občasno postavljenim komisijam brez ustrezne strokovnosti niti 
zavodom izven podjetja. Prav je, da delavski svet imenuje komisijo, ki bo 
pregledala analize in predloge strokovne službe, preden bodo ti predloženi delav- 
skemu svetu, toda te predloge in osnutke lahko na primernem nivoju izdela le 
strokovna služba, ki kontinuirno in sistematično dela na tem področju in ki 
lahko spremlja razvijanje sistemov v drugih gospodarskih organizacijah in 
panogah, spremlja gospodarska gibanja in išče za svoje podjetje vedno najbolj 
ustrezne rešitve. 

Skupina poslancev, ki je obiskala rudnih Trbovlje, cementarno Trbovlje 
in strojno tovarno Trbovlje, je v razpravi z vodilnimi tovariši in ostalimi člani 
kolektiva naletela na dokaj različne poglede na posamezne oblike in sisteme 
delitve. Primer delitve osebnega dohodka, ki ga je uvedel rudnik Trbovlje in 
ki ga v praksi uporablja šele od 1. aprila letos, je dokaj neizdelan, čeprav v tem 
kratkem času še ni mogoče dati končne ocene o njegovi vrednosti. Sporno 
je namreč osnovno vprašanje, ali je sistem delitve takšen, da bo stimulativno 
vplival na produktivnost ali ne. 2e v predloženem materialu se ugotavlja, 
da smo večkrat zelo uspešno poiskali ustrezne kriterije za tiste delavce, ki delajo 
v neposredni proizvodnji, da pa smo imeli manj sreče pri iskanju oblik nagra- 
jevanja delavcev, zaposlenih v pomožnih in stranskih dejavnostih ter v upravnih 
službah. Tudi v rudniku Trbovlje tega niso rešili. Ne bi mogli trditi, da je sistem 
delitve osebnega dohodka, pri katerem je osebni dohodek članov kolektiva, za 
katere niso vedno točno določeni normativi dela, odvisen izključno od povpreč- 
nega doseženega osebnega dohodka na podlagi točno določene količine dela 
delavcev v osnovni proizvodnji, stimulativen. V konkretnem primeru gre namreč 
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za fiksno -določene deleže v uspehu, ne pa tudi za fiksno določene količine dela 
delavcev izven osnovne dejavnosti. Ce delovne norme delavcev izven osnovne 
dejavnosti, katerih osebni dohodek je v direktni odvisnosti od doseženega oseb- 
nega dohodka delavcev osnovnih dejavnosti, katerih delo je točno določeno in 
izmerjeno, ne bodo določene, potem bo takšen sistem delitve prav gotovo imel 
tudi nestimulativne elemente. V vsakem primeru je predlagani sistem delitve, 
oziroma udeležbe deležev v uspehu, zelo smel poskus, ki pa bo moral svojo 
vrednost v praksi pokazati. Tega tudi ne gre obravnavati kot slabost, ker gre 
končno le za pozitiven proces iskanja novih ustreznejših rešitev. Sicer pa je 
po mojem mnenju sedaj bolj kot kdajkoli prej na vprašanje, ali je določen 
sistem delitve ustrezen ali ne, treba odgovoriti, da je dober vsak sistem, ki ob 
upoštevanju socialističnih odnosov v družbi in podjetju pospešuje produktivnost, 
pozitivno vpliva na kvaliteto proizvodnje in omogoča dviganje standarda zapo- 
slenih delavcev. Sistem pa, ki teh pogojev ne izpolnjuje, pa čeprav je teoretično 
še tako solidno izdelan, ne bo kolektivu prav nič koristil. 

Predsednik Leotpold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ob zaključku te razprave menim, da je bilo prav, da je naš zbor razpravljal 

o problematiki notranje delitve, v času, ko se deloma že uveljavljajo novi gospo- 
darski ukrepi, ki imajo namen ustvariti normalne ekonomske odnose. Stabili- 
zacije gospodarstva ni mogoče uresničiti, če ne izgrajujemo tudi notranjih od- 
nosov v gospodarskih organizacijah, med katerimi je najbolj pomemben sistem 
notranje delitve dohodka. Delo na izpopolnjevanju sistema notranje delitve 
dohodka v gospodarskih organizacijah v zadnjih treh letih občutno zaostaja. 
V mnogih primerih gospodarske organizacije niso upoštevale določb lastnih 
pravilnikov o delitvi čistega in osebnega dohodka. Delitev so opravili glede na 
konkretne potrebe sproti, s sklepi delavskih svetov. Poleg tega so- često pravil- 
nike nezakonito spreminjali brez sodelovanja kolektiva. Gospodarske organi- 
zacije niso upoštevale, da je iskanje ustreznih meril in osnov za nagrajevanje 
po delu proces in ne trenutna akcija. V tem procesu je treba upoštevati realne 
odnose med rastjo osebnih dohodkov v odvisnosti s storilnostjo dela. Kolikor 
bo jasen ekonomski položaj posameznih ekonomskih enot, potem tudi ne bo 
težko ugotavljati rezultatov gospodarjenja v ekonomskih enotah in delitev oseb- 
nega dohodka. To posebej velja za večja integrirana podjetja. Da integracija 
ni vedno uspela, je bil vzrok ravno v nejasnih medsebojnih ekonomskih odnosih. 

V zvezi s povečanjem realnih osebnih dohodkov in najnižjih osebnih do- 
hodkov zaradi višjih cen nekaterih prehrambenih in drugih artiklov so se po- 
javile težnje po zmanjšanju razponov med zgornjo in spodnjo mejo osebnih do- 
hodkov. Te nevarne uravnilovske težnje lahko zelo neugodno vplivajo na delo 
visoko izobraženih strokovnjakov, na njihovo prizadevnost in storilnost, ki pa 
so proizvodnji vse bolj potrebni. Zavedati se je treba, da je napredek gospo- 
darskih organizacij mnogokrat odvisen ravno- od uspešnega dela strokovnjakov, 
ki morajo biti ustrezno zainteresirani za hitrejši napredek svoje gospodarske 
organizacije. S tem v zvezi je potrebno tudi poudariti, da ni dosledno izpeljan 
sistem nagrajevanja po delu v strokovnih službah in upravi gospodarskih orga- 
nizacij. Odgovorni strokovnjaki in organizatorji dela ter administrativni usluž- 
benci ne občutijo vedno rezultatov svojega dela, kaj šele rezultatov dela celot- 
nega kolektiva, saj njihovi osebni dohodki nihajo iz meseca v mesec, kot je 
to v mnogih proizvodnih obratih, zlasti pa pri manualnih delavcih. Primeri, 
ki jih navaja poročilo', pa kažejo, da je mogoče poiskati ustrezna merila tudi 
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za nagrajevanje strokovnih kadrov in služb. To pa bo postalo še bolj nujno v 
novem gospodarskem sistemu, v katerem bodo ekonomske zakonitosti prišle 
do polnega izraza. 

V razpravi in v poročilu delovne skupine poslancev je bilo ugotovljeno, 
da so na poslovanje gospodarskih organizacij in na deformacije v delitvi do- 
hodka vplivali tudi zunanji pogoji gospodarjenja. To je točno. Večkrat je bilo 
mnogo laže vplivati na spremembe instrumentov in tako doseči večji dohodek, 
kot pa zboljšati položaj z iskanjem notranjih rezerv, ki so bile čestokrat desti- 
mulirane z zunanjimi viri. Vendar pa s predvidenimi določili in spremembami 
gospodarskega sistema in ekonomske politike želi doseči normalne ekonomske 
odnose in stabilen gospodarski režim. V situaciji, kjer bo vpliv administrativnih 
ukrepov na gospodarstvo zmanjšan na minimum, bodo gospodarske organizacije 
odvisne predvsem od lastnih sil, od sposobnosti za uspešno poslovanje, od dviga 
produktivnosti dela in od izkoriščanja notranjih rezerv. Gospodarske organi- 
zacije bodo morale posvetiti vso pozornost izgrajevanju notranjih odnosov in 
izpopolnjevanju sistema nagrajevanja po delu. Potrebno je razviti taka merila 
in osnove, da se lahko osebni delež delavcev čimbolj poveže z uspehom delov- 
nega kolektiva ob upoštevanju realnega odnosa med produktivnostjo in delitvijo 
osebnega dohodka po delu. Potrebno je še opozoriti, da morajo pri izgrajevanju 
sistema notranje delitve dohodka sodelovati poleg organov delavskega samo- 
upravljanja, tudi strokovne službe v samih gospodarskih organizacijah. Občinske 
skupščine se morajo bolj zavzeti za ta problem, prav tako pa tudi družbene 
organizacije, ki naj sistematično in kritično analizirajo- istanje na področju 
delitve dohodka in opozarjajo na pomanjkljivosti pri izgrajevanju sistema no- 
tranje delitve dohodka v delovnih organizacijah. 

S temi ugotovitvami zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 
5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu 
zakona o odmeri vodnega prispevka za leto 1965, ki ga ie Skupščini SR Slo- 
venije skupaj z obrazložitvijo predložil Izvršni svet. 

Predlog zakona z obrazložitvijo ste sprejeli. Prav tako ste sprejeli poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, kakor tudi 
poročilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine. Izvršni svet je za to točko 
dnevnega reda določil za svojega predstavnika inž. Marjana Prezlja, pomočnika 
republiškega sekretarja za urbanizem. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati 
še ustno poročilo? (Da!) 

Inž. Marjan Prezelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi, da v kratkem eksp>ozeju povzamem poglavitne probleme iz 
obrazložitve k predlogu zakona. Predlog zakona o odmeri vodnega prispevka za 
leto 1965 ima prehodni značaj, saj je njegova dejavnost določena od 1. aprila 
do konca leta 1965. Za leto 1966 bo Skupščina Socialistične republike. Slovenije 
sprejela nov zakon v skladu z določili bodočega republiškega zakona o vodah. 
Razlogi za takšno prehodno zakonsko ureditev za odmero vodnega prispevka 
in odškodnin so naslednji: 

1. Temeljni zakon o vodah je sprejela Zvezna skupščina šele 31. marca t. 1., 
začel pa je veljati 8. aprila 1965 s tem, da se njegove določbe o vodnem pri- 
spevku in odškodninah uporabljajo že od 1. aprila 1965 dalje. Hkrati pa je pre- 
nehal veljati dosedanji način plačevanja vodnega prispevka in odškodnin kot 
najpomembnejši dohodek vodnega sklada Slovenije, oziroma Vodne skupnosti. 
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Temeljni zakcn pooblašča republiko, da predpiše s svojim zakonom višino vod- 
nega prispevka v okviru kriterijev določenih v zveznem zakonu, osnove in me- 
rila za oprostitve in olajšave pri plačevanju vodnega prispevka ter način in 
pogoje za določanje odškodnin. Določitev čimbolj objektivnih meril zahteva 
določen čas, da bi bili zavezanci pravično obremenjeni s plačevanjem prispevka. 

2. Temeljni zakon o vodah uveljavlja nov režim plačevanja vodnega pri- 
spevka oziroma odškodnin s 1. aprilom. Zato vodni sklad oziroma vodne skup- 
nosti nimajo več pravnega naslova za izterjevanje vodnega prispevka in od- 
škodnin, dokler republika ne sprejme predloženega zakona. Kolikor ne bi bili 
zagotovljeni predvideni viri sredstev, bi morale vodne skupnosti oziroma vodni 
sklad ustaviti vsa dela na vzdrževanju in novogradnjah po že sprejetih letnih 
programih. S tem bi nastala velika gospodarska škoda za vodno gospodarstvo 
in za gospodarstvo nasploh, ki mu poplave vsako leto povzročijo veliko ško-do 
in ogrožajo zdravje prebivalstva. 

3. Novi režim vodnega prispevka in odškodnin, ki ga uvaja temeljni zakon 
o vodah, ni mogoče realizirati pred koncem leta 1965. Potrebno' je namreč naj- 
prej proučiti in določiti višino vodnega prispevka po elementih, ki jih predvideva 
zvezni zakon, to je določiti vodni prispevek od merske enote enako za vse 
organizacije, ki opravljajo dejavnosti istega gospodarskega področja oziroma 
iste gospodarske panoge, da je vodni prispevek določen tako, da je usklajen 
z gospodarskimi možnostmi in potrebami gospodarskih organizacij. Višina vod- 
nega prispevka mora ustrezati dolgoročnim načrtom za varstvo pred škodljivim 
delovanjem vode in za varstvo1 voda. Iz dohodkov iz; vodnega prispevka mora 
biti zagotovljeno vsaj toliko sredstev, kolikor jih je treba za redno investicijsko 
vzdrževanje obstoječih varstvenih objektov in naprav v republiki. Republike 
morajo pri določanju kriterijev za odmero vodnega prispevka med seboj sode- 
lovati, da bi se delovnim organizacijam pri poslovanju in delitvi družbenega pro- 
izvoda zagotovili enotni pogoji za gospodarjenje. Vse to zahteva obsežne pri- 
prave ter analize, za kar je potrebno dalj časa. Tu pripominjam, da je Socia- 
listična republika Hrvatske sprejela zakon o vodnem prispevku v enaki obliki 
kot je predložen v obravnavo in sprejem pri nas. Posebna komisija Republiškega 
sekretariata za urbanizem je že začela z izdelavo teh analiz:, vendar dela ne bo 
mogoče zaključiti pred mesecem oktobrom. Predhodni začasni izračuni vodnega 
prispevka so ob upoštevanju vseh kriterijev temeljnega zakona pokazali, da bi 
bile obremenitve delovnih organizacij precej velike, kar pa bi bilo v nasprotju 
s splošno politiko stabilizacije na področju gospodarstva. 

Glede na povedano, predloženi zakon ni mogel v celoti upoštevati določb 
zakona o vodah, kakor so jih vsebovali prvotni osnutki zakona. Odškodnine, 
ki so jih doslej plačevale industrijske in gospodarske organizacije za uporabo 
in izkoriščanje vode po zveznem odloku o odškodninah, niso slonele na vseh 
tistih kriterijih, ki jih navaja temeljni zakon o vodah. Ni dvoma, da bo treba 
omenjene kriterije uskladiti s pričakovanimi ukrepi za stabilizacijo našega go- 
spodarstva. Zato predlog republiškega zakona vseh kriterijev za določanje od- 
škodnin ni mogel upoštevati. Po temeljnem zakonu so organizacije dolžne plačati 
vodni prispevek za onesnaženo vodo, ki jo spustijo v naravne ali umetne vodne 
tokove. V predlogu republiškega zakona se vodni prispevek za onesnaženje 
voda v letu 1965 ne plačuje. Po temeljnem zakonu so občani in druge pravne 
osebe ter organizacije, ki opravljajo obrtne in druge dejavnosti, zavezanci vod- 
nega prispevka. Predloženi zakon tega ne upošteva, ker ne bi dohodki iz tega 
naslova znatno povečali sredstev vodnega sklada. 

li 
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Predlog zakona ureja financiranje vodnega gospodarstva za čas od 1. 4. do 
31. 12. 1965 na dosedanji način. To je, obdrži isti krog zavezancev in isto 
absolutno višino vodnega prispevka kot je veljala do 31. 3. 1965 in so jo zave- 
zanci že plačevali, torej tudi predvideli v lastnih letnih programih. 

Glede odškodnine, ki je po temeljnem zakonu o vodah dohodek vodno- 
gospodarske organizacije in ki jo določa vodno-gospodarska organizacija sama, 
smo sprejeli načelo, da velja za leto 1965 ista višina odškodnine, kot so jo dolo- 
čile vodne skupnosti na način, po katerem :se je doslej plačeval vodni prispevek 
vodnim skupnostim za varstvo zemljišč in objektov. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ker temeljni zakon o vodah ni uvedel pre- 
hodnega režima, ki bi bil potreben za določitev vodnega prispevka in odškodnin, 
po njegovih kriterijih pa ni mogoče .pripraviti ustreznega zakona brez daljšega 
proučevanja in zaradi pričakovanih ukrepov za stabilizacijo gospodarstva tudi 
ni mogoče izvajati vseh določb temeljnega zakona, ne da bi se občutno obreme- 
nile gospodarske organizacije z dodatnimi prispevki, predlagam, da Gospodarski 
zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije predlog zakona sprejme. 

V razpravi okrog priprave predloga zakona o odmeri vodnega prispevka so 
sodelovali: Gospodarska zbornica, Elektrogospodarska skupnost in ustrezni repu- 
bliški resorji. Predlog zakona so obravnavali: zakonodajno-pravna komisija, 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov tega zbora ter odbor za 
proizvodnjo in promet Republiškega zbora. Omenjeni skupščinski organi so 
predlagali, da se zakon sprejme. 

Zakonodajno-pravna komisija je predlagala spremembe posameznih določb 
zakonskega predloga, s katerimi se strinj&m. 

V toku obravnave zakonskega predloga je zvezni organ izdal pravilnik o 
periodičnem obračunu gospodarskih organizacij, ki je začel veljati 17. junija 
1965. Ta pravilnik velja tudi za plačevanje vodnega prispevka. Zato smo pri- 
pravili spremembo drugega odstavka 2. člena zakonskega predloga po amand- 
maju, ki vam je bil danes dostavljen. S predloženim amandmajem je bolj jasno 
določena metoda odmerjanja in plačevanja vodnega prispevka. Z amandmajem 
se je strinjal tudi odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora. Tako 
dopolnjen zakon je danes Republiški zbor že sprejel. 

Prosimo, da predloženi zakon o odmeri vodnega prispevka in predlagane 
amandmaje sprejme tudi vaš zbor. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Ker smo dodatni 
amandma sprejeli šele danes, predlagam, da prekinemo sejo za 10 minut, da se 
naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov sestane in amandmaje 
prouči. 

Inž. Miloš Kobe : V imenu odbora lahko izjavim, da se je naš odbor 
med odmorom že sestal in sprejel sklep, da predlaga sprejem amandmaja v celoti 
in da Gospodarskemu zboru priporoči, da zakon s tem popravkom sprejme tako 
kot so ga sprejeli že ostali zbori. 

Predsednik Leopold Krese: Če je tako, potem dajem v razpravo 
zakon skupaj s predloženim popravkom Izvršnega sveta. Kdo želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Uroš Rupreht. 
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Uroš Rupreht: Imam eno samo vprašanje. Ali je določilo, ki pravi, da 
se plačujejo odškodnine od 1. aprila 1965 dalje, v skladu z ustavnim določilom, 
glede na retroaktivnost tega zahtevka. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Marjan Prezelj. 

Inž. Marjan Prezelj: Temeljni zakon daje to možnost, ko določa, 
da prenehajo veljati sedanja določila z 31. marcem, s 1. aprilom pa začnejo 
veljati določila, kot jih predpišejo- republiški zakoni. 

Uroš Rupreht: Zanima me, ali ustava to dovoljuje? 

Predsednik Leopold Krese: Zakonodajno-pravna komisija je s te 
strani preverila predloženi zakon. 

Inž. Marjan Prezelj: 129. člen zakona pravi takole: »Določbe tega 
zakona o vodnem prispevku in odškodnina, ki jo plačujejo uporabniki vodno- 
gospodarskih objektov in naprav se bodo uporabljale od 1. aprila 1965 dalje.« 
To je zvezni predpis, ki je bil najbrž s strani zveznih organov preverjen. 

Uroš Rupreht: Smatram, da še vedno nisem dobil odgovora na po- 
stavljeno vprašanje, ker je lahko tudi neko zvezno ali republiško zakonsko do- 
ločilo v neskladju z ustavo. Zame je to vprašanje še vedno odprto. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne 
komisije, da da svoje mnenje. 

Ljudmila Fišer: V imenu zakonodajno-pravne komisije naj pojas- 
nim, da je zakonodajno-pravna komisija predlog zakona in amandma Izvršnega 
sveta k temu zakonu preverjala in se z besedilom v celoti strinja. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? 

Milan Ritonja: Mislim, da ima poslanec, ki postavlja vprašanje glede 
retroaktivnosti prav. 217. člen naše ustave ne dopušča sprejemati zakonov z 
retroaktivno veljavnostjo. 

Predsednik Leopold Krese: Ali se zdi zboru potrebno, da se sestaneta 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in zakonodajno-pravna 
komisija in preverita, če je predlog zakona usklajen z ustavo. Obveščen sem, 
da je Republiški zbor predlog tega zakona že sprejel. 

Prekinjam razpravo za pol ure, da bi se lahko odbor za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov in zakonodajno-pravne komisije lahko sestala. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.45.) 

Predsednik Leopold Krese: Obrazložitev bo dal predstavnik zako- 
nodajno-pravne komisije tov. Savo Šifrer. 

Savo Sifrer: Po republiški ustavi se z zakonom lahko določi, da nek 
predpis velja za nazaj. V našem primeru pa je še ta posebnost, da je rok, od kdaj, 

u« 
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zakon velja, določil že zvezni zakon v svojem 129. členu, ki pravi, da se uporab- 
ljajo določbe o odškodnini od 1. aprila dalje. To se pravi, karkoli bi republiški 
zakon drugega določil, bi bilo v nasprotju z zveznim zakonom. Z ustavnega 
stališča pa ni ovire, da zakon velja za nazaj. 

Mi smo takih primerov že nekaj imeli, da zakon velja za nazaj, čeprav se 
je načelno tega treba izogibati. Le v določenih primerih, če je upravičena po- 
treba, se to dopušča. 

Predsednik Leopold Krese: 217. člen slovenske ustave pravi: »Predpis 
in drug splošen akt ne more imeti učinka za nazaj.« To je prvi stavek. Takoj 
zatem pa pravi: »Samo z zakonom se lahko določi, da imajo posamezne njegove 
določbe in predpisi, ki so izdani na podlagi takih določb, učinek za nazaj.« Po 
slovenski ustavi je torej z zakonom mogoče uveljaviti učinek za nazaj. Tega 
učinka pa ni mogoče uveljaviti z drugim aktom kot na primer s sklepom ali z 
odlokom. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Te pripombe je obravnaval tudi naš 
odbor, kjer je bilo pojasnjeno, da z zakonskim predlogom ne gre za novo obre- 
menitev delovnih organizacij, temveč le za pravno ureditev plačil, s katerimi 
so bile že doslej obremenjene. Gre torej za kontinuiteto zbiranja sredstev v 
vodnem skladu, ki jih ta uporablja namensko. S tega stališča je tudi naš odbor 
podprl zakonski predlog in predlaga, da se ta zakon sprejme. 

Ker je predlog zakona skupaj z amandmajem predložil Izvršni svet, ni treba 
posebej glasovati o amandmaju in posebej o zakonu, ampak lahko glasujemo 
o zakonu skupaj z amandmajem. 

Predlog zakona o odmeri vodnega prispevka za leto 1965 dajem na gla- 
sovanje. 

Kdor je za zakonski predlog, naj prosim dvigne roko! (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo. vzdržal? (Štirje po- 
slanci.) 

Ugotavljam, da je zakon o odmeri vodnega prispevka za leto 1965 sprejet. 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Obveščam zbor, da je tudi Repu- 

bliški zbor sprejel ta zakon v enakem besedilu kot naš zbor. S tem je dnevni 
red seje izčrpan in zato zaključujem 26. sejo zbora. 

Prihodnja seja bo predvidoma 12. tega meseca. Prosim poslance, da javijo 
svoj naslov v času letnega dopusta. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 13.50.) 
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27. seja 

(12. julija 1965) 

Predsedoval: Leopold Krese, predsednik 
Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
27. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Riko Rižnar, Franc Zaviršek, Ljud- 
mila Fišer, Tatjana Menna, Anton Beravs, Rado Jamnik in Nikola Dimitrovski. 
Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo ste prejeli gradivo v zvezi z novimi ukrepi za izpopolnitev 
gospodarskega sistema in stabilizacijo gospodarstva, razen tega pa je Izvršni svet 
predložil še predlog zakona o višini delavčevega dohodka, ki vpliva na pravico 
do denarnega nadomestila med začasno nezaposlenostjo. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 26. seje Gospodarskega zbora; 
2. razprava o neposrednih gospodarskih problemih v zvezi z novimi gospo- 

darskimi ukrepi in stabilizacijo gospodarstva; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o višini delavčevega dohodka, 

ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno brezposelnostjo; 
4. poslanska vprašanja. 
Ima kdo kakšen dopolnilen predlog k dnevnemu refiu? (Ne javi se nihče.) 

Če ne, ugotavljam, da je dnevni red odobren. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika. 

Zapisnik 26. seje Gospodarskega zbora ste prejeli skupaj z vabilom. Ima 
kdo kako pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Če ne, ugotavljam, da je 
zapisnik odobren. 

Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, predlagam, da 2. 
točko dnevnega reda obravnavamo na skupni seji z Republiškim zbo- 
rom. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da je 
predlog sprejet. Skupna seja bo v veliki dvorani in prosim poslance in goste, 
da se te seje, ki bo takoj, udeleže. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala ob 13.40.) 
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Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo in prehajamo na 3. 
točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu 
zakona o višini delavčevega dohodka, ki vpliva na pravico do denarnega na- 
domestila med začasno brezposelnostjo. 

Predlog zakona je skupaj z obrazložitvijo predložil Skupščini SR Slovenije 
Izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Rada Mikliča, pomoč- 
nika republiškega sekretarja za delo. Ali želi tovariš Miklie dati poleg pismene 
še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Predlog zakona je obravnaval tudi odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov našega zbora, ki je dal zboru tudi pismeno poročilo. Prav tako 
je predlog zakona obravnavala zakonodajno-pravna komisija Skupščine in dala 
svoje pismeno poročilo, ki ste ga prav tako prejeli. Ali želi poročevalec odbora 
oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Prehajamo na razpravo o predloženem zakonu. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Če nihče, potem dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. Med sejo bomo zvedeli, 
če je tudi Republiški zbor sprejel predlog tega zakona v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na zadnji seji sta bili stavljeni dve poslanski vprašanji. Ker na današnji 
seji ni navzoč poslanec Riko Rižnar, bo predstavnik Izvršnega sveta odgovoril 
na njegova vprašanja na prihodnji seji, ko računamo, da bo poslanec Rižnar 
navzoč. 

Na poslansko vprašanje tovariša Ivana Ziviča bo odgovoril predstavnik Iz- 
vršnega sveta tov. Peter Vujec, namestnik republiškega sekretarja za gospo- 
darstvo. 

Peter Vujec: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanje poslanca 
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije tovariša Ivana Ziviča glede odgo- 
vornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe neučinkovitega škropiva za zatiranje 
koloradskega hrošča na območju brežiške občine in drugod, posredujem nasled- 
nji odgovor: 

Po prejemu prvih obvestil s terena Ptuj, Novo mesto, Ormož, Krško itd. je 
Republiški sekretariat za gospodarstvo takoj ukrepal, tako da je naročil neka- 
terim občinskim kmetijskim inšpektorjem, da pošljejo vzorce lindanskih sredstev 
v analizo. Kmetijskemu inštitutu Slovenije pa je naročil, da na podlagi poslanih 
vzorcev ugotovi, če so razpoložljiva lindanska škropiva dovolj učinkovita za 
zatiranje koloradskega hrošča. Hkrati je sekretariat napotil tudi svojega inšpek- 
torja za varstvo rastlin na območje občine Ptuj, da s sodelovanjem občinskega 
kmetijskega inšpektorja prizadetih proizvajalcev krompirja in predstavnika pod- 
jetja Pinus—'Rače, ki to sredstvo izdeluje, na kraju samem ugotovi dejansko 
stanje. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je uporabljeno sredstvo premalo učinko- 
vito. Preizkus je bil opravljen pri višji dnevni temperaturi, ki je vladala ta dan 
in, ki je bila podobna temperaturam v prejšnjih dneh, ko se je sredstvo upo- 
rabljalo brez pričakovanega uspeha. Zato se domneva, da ta sredstva pri vi- 
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šokih temperaturah izgubljajo na učinkovitosti. V zvezi s to ugotovitvijo je bilo 
kmetijskim proizvajalcem priporočeno, naj uporabljajo druga sredstva v pri- 
merih, ko lindanska sredstva ne učinkujejo1. 

Nadalje je sekretariat opozoril Podjetje Agrotehnika-Ljubljana, da takoj 
nabavi druga učinkovita sredstva, kolikor že ne razpolaga z zadostnimi koli- 
činami takih sredstev. Republiški sekretariat za gospodarstvo je poslal tudi 
vsem občinskim skupščinam dopis z naročilom, da na terenu ugotovijo dejansko 
stanje in ukrepajo po danih navodilih. 

V zvezi z nastalo škodo menimo, da gre predvsem za izgubo vrednosti po- 
rabljenega škropiva in pri tem porabljenega dela, dočim je škoda, povzročena 
po koloradskem hrošču, manjša. Dokončne škode po koloradskem hrošču pa 
trenutno še ni mogoče oceniti, ker je pridelek v celoti odvisen od vremenskih 
pogojev in nadaljnje učinkovitosti pri zatiranju hrošča in plesni. 

Ugotavljamo pa, da je v mnogih primerih zatiranje hrošča zakasnelo in je 
bila povzročena škoda še pred izvedenim škropljenjem. 

Kmetijski inštitut Slovenije je izvršil kemične analize lindanskih sredstev, 
ki so mu jih poslale organizacije s področja Brežic, Maribor-Tezna, Krškega, 
Ptuja in Novega mesta in ugotovil, da ta sredstva ustrezajo deklariranim kon- 
centracijam in da jih celo presegajo. Biološki preizkusi škropljenja, ki jih je 
Kmetijski inštitut izvedel na poskusnih poljih v Ljubljani, pa so dali naslednje 
rezultate: pri koncentraciji 0,1 %> je bila povprečna mortaliteta 91,7"/o, pri kon- 
centraciji 0,25,0/o pa je bila mortaliteta 99,3 ®/». Glede na to, da je od podjetja 
deklarirana koncentracija od. 0,1 do 0,25%, je iz gornjih podatkov razvidno, da 
sredstvo z 0,1 "/o koncentracije ne učinkuje zadostno in da torej navodila za 
uporabo ne ustrezajo. Poleg tega pa navodila navajajo samo koncentracijo, ne 
pa tudi uporabo sredstva na en hektar, kar bi bilo potrebno glede na to, da so 
na terenu različne vrste škropilnic, ki trošijo različne količine škropiva na dolo- 
čeno površino. 

Poskusi škropljenja s koncentracijo 0,25 lindanskega sredstva, ki jih je 
opravil Kmetijski inštitut SR Slovenije na območju občine Novo mesto, so 
pokazali, da je bilo v treh do petih urah po škropljenju omamljeno povprečno 
le 30% ličink, medtem ko mrtvih ličink ni bilo. Biološki poskusi se nadaljujejo 
še na območju področja Ptuja. 

Iz navedenih podatkov je torej razvidno, da sredstvo lindan, kljub pred- 
pisani količini aktivne substance, ki jo vsebuje, ni učinkovito, oziroma njegovo 
delovanje v nekaterih primerih ni zanesljivo, za kar nosi krivdo proizvajalec 
tega zaščitnega sredstva. 

Ker je pri proizvodnji kemičnih zaščitnih sredstev mogoče, da pride do 
določenih odstopanj v kvaliteti pri posameznih partijah izdelka, je nujno, da 
v dvomljivih primerih tudi v bodoče pošljejo kmetijski proizvajalci taka sred- 
stva v analizo in da po ugotvitvah analize sami ukrepajo. 

Predsednik Leopold Krese: Se tovariš Živič zadovoljuje s tem od- 
govorom. (Ivan Zivič: Da.) Hvala. 

S tem smo dnevni red izčrpali. Morali bomo še počakati na obvestilo, če je 
Republiški zbor sprejel zakon o višini delavčevega dohodka, ki vpliva na pravico 
do denarnega nadomestila med začasno brezposelnostjo, v enakem besedilu 
kot naš zbor. 
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Današnja seja bi predvidoma morala biti zadnja pred počitnicami. Ker pa 
bo okoli 20. julija Zvezna skupščina sprejela vrsto zakonskih predpisov v zvezi 
z gospodarskim sistemom, ni pa še docela jasno, katere predpise bo v zvezi s tem 
sprejela naša skupščina, se lahko zgodi, da bomo še po 20. juliju enkrat sklicali 
sejo zbora. Zato bi ponovno prosil, da v primeru dopusta javite svoj naslov, 
da lahko, če bo potrebno, skličemo sejo. 

Pravkar sem bil obveščen, da je Republiški zbor sprejel predloženi zakon 
v enakem besedilu kot naš zbor. S tem zaključujem današnjo sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 13.55.) 



28. seja 

(28. julija 1965) 

Predsedoval: Leopold Krese, predsednik 
Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 10.40. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
28. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Rado Šorli, Jelka Kajzersberger, Nada 
Beltram, Vili Pukmajster, Silvo Rozman, Franc Krebs, Miloš Kobe in Rino 
Simoneti. 

Za današnjo sejo ste prejeli predloga zakonov in predlog odloka, ki jih je 
poslal Izvršni svet. Poleg tega pa ste kasneje prejeli še predlog zakona o pre- 
nehanju veljave zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic, ki ga je predložil 
Izvršni svet. 

Predlagam, da dopolnimo dnevni red poleg tega zakona o železnicah še 
z uvodnim poročilom oziroma referatom člana Izvršnega sveta Viktorja Kotnika 
o aktualnih problemih, ki se pojavljajo pri uvajanju gospodarske reforme. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 27. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. referat člana Izvršnega sveta tovariša Viktorja Kotnika o uvajanju gospo- 

darske reforme; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi 2 %> prometnega 

davka v prometu blaga na drobno za odpravo škode, povzročene s poplavami; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje 

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

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti za- 
kona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljave zakona 
o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v 
organizacijah jugoslovanskih železnic. 

Ima še kdo kakšen dodatni predlog za dnevni red? (Ne javi se nihče.) Če ne, 
ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 27. seje zbora, ki je bil poslan z vabilom. Ima kdo kakšne pripombe k 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

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

Ker na zadnji seji ni bil navzoč poslanec Riko Rižnar, bo predstavnik Izvrš- 
nega sveta Dragica Dekleva, pomočnik republiškega sekretarja za finance, odgo- 
vorila na njegovo vprašanje. 

Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci! V odgovor na 
vprašanja poslanca Gospodarskega zbora tovariša Rika Rižnarja lahko rečem 
naslednje: 

Tovariš Rižnar postavlja vprašanja v zvezi s turističnimi taksami, pri čemer 
se posebej sklicuje tudi na tekst oziroma pomanjkljivosti osnutka republiškega 
zakona o komunalnih taksah. Ne glede na to, da je Izvršni svet umaknil ome- 
njeni osnutek zakona in da je pripravil nov tekst, ki bo predložen republiški 
skupščini, odgovarjam na vprašanje tovariša Rižnarja. 

Materija, o kateri je govora, je v precejšnji meri dejansko že urejena in to 
z drugimi predpisi. 

Prvo vprašanje. Kako bo zagotovljena namenska uporaba turistične takse 
v Sloveniji? 

Odgovor: Po določbi 32. člena zveznega temeljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti, kot tudi po določbi 30. člena zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, so dohodki od komunalnih 
taks dohodki občine, ki se stekajo v občinski proračun tako kot vsi ostali ob- 
činski proračunski dohodki. S tem se je že s temeljnim zakonom zagotovila s 
strani dohodkov enotnost proračuna in prepustilo občini, da prosto razpolaga 
s svojimi sredstvi tako glede namena, kakor tudi višine sredstev. Zato z za- 
konom O' komunalnih taksah ni mogoče zagotoviti neposredno namensko upo- 
rabo dohodkov od turističnih taks. Pač pa lahko občine same omogočijo na- 
mensko uporabo sredstev, ki so jih v svojem proračunu zbrale od turističnih taks. 

Drugo vprašanje: Kako bodo nadomeščeni turističnim društvom viri do- 
hodkov za financiranje njihove turistične dejavnosti? Ali bodo s posebnim tol- 
mačenjem občinske skupščine opozorjene, naj prepuščajo takso še naprej turi- 
stičnim društvom, ali bo morda uveden sistem dotacij? 

Odgovor: Res je, da so se doslej financirala turistična društva pri občinah 
povsem različno. Ze z omenjeno spremembo sistema pa bo treba tudi to finan- 
ciranje izvajati enotno, to je iz proračuna. S tem seveda turistična društva niso 
prikrajšana, le da -se financirajo v potrebni višini posredno iz proračuna kot 
enega od občinskih instrumentov. Politiko do turizma vodi v občini občinska 
skupščina, ki skrbi za pospeševanje turizma in zagotovi iz svojega proračuna 
potrebna sredstva. Kjer obstojajo turistična društva, ki v krajevnem merilu 
skrbijo za pospeševanje turizma, bodo seveda občine omogočale delovanje teh 
društev. Turistično društvo in občinska skupščina se bosta dogovorila, kakšna 
sredstva se bodo iz občinskega proračuna določila turističnim društvom. Mogoč 
je seveda tudi dogovor, da zagotovi občina turističnemu društvu dotacijo v višini 
pobranih turističnih taks, lahko pa tudi več. Kot že omenjeno, pa ne bi bilo 
v skladu s predpisi, da bi občina neposredno, to je mimo proračuna, odstopala 
turistično takso turističnemu društvu, ker se taksa kot občinski dohodek mora 
evidentirati v občinskem proračunu. 
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Tretje vprašanje: Ali bodo lahko občinske skupščine v svojih odlokih 
o taksah predpisale nižjo turistično takso za domače turiste oziroma ali bodo 
lahko s svojimi odloki določile, da se turistična taksa lahko uporablja samo 
namensko oziroma ali bo morda lahko določeno z odloki, da gre le-ta neposredno 
turističnim društvom? 

Odgovor: Turistične takse so kot komunalne takse nasploh dohodek samo 
občinskih proračunov. Občina je zato upravičena turistično takso ali predpisati 
ali pa ne in tudi določiti oprostitve od plačevanja turistične takse. Zato bodo 
občine v svojih odlokih lahko predpisale svojim razmeram primerne oprostitve 
oziroma popuste za plačevanje turistične takse. Poleg tega bodo občine tudi 
z določanjem višine turističnih taks vodile določeno politiko za podpiranje 
razvoja turizma. Ker pa so komunalne takse po zakonu o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti proračunski dohodek občine, se kot že rečeno, z občinskim 
odlokom ne more predpisati, da bi šle takse neposredno turističnim društvom. 

Četrto vprašanje: Kako to, da o zakonu o komunalnih taksah ne soodloča 
Gospodarski zbor? V Zvezni skupščini sta namreč o temeljnem zakonu o ko- 
munalnih taksah dne 25. 11. 1964 odločala Zvezni zbor in Gospodarski zbor. 

Odgovor: Odgovor na to vprašanje je stvar poslovnika skupščine. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Rižnar, se zadovoljiš z odgo- 
vorom? 

Riko Rižnar: Da, vendar bi prosil, če 'bi lahko odgovor dobil še v 
pismeni obliki. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo k tej točki dnevnega 
reda? 

Ivan Zivič: Na zadnji seji Gospodarskega zbora Skupščine SR Slove- 
nije sem prejel odgovor na moje poslansko vprašanje v zvezi z nastalo škodo, 
povzročeno zaradi Uporabe neučinkovitega škropiva lindan. Z. odgovorom na- 
mestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo Petra Vujca sem se zado- 
voljil iz razloga, ker nisem imel podatkov o dejanski škodi. V odgovoru na moje 
vprašanje je ugotovljeno, da je industrija kriva za proizvodnjo neučinkovitega 
škropiva. Kmetijski inštitut v Ljubljani je npr. v Novem mestu, pri preizkusih 
ugotovil, da je škropivo neučinkovito, saj je bilo 30 % hroščev in ličink samo 
omamljenih, kljub temu, da škropivo vsebuje določene sestavine. V odgovoru 
je prav tako ugotovljeno, da je krivda industrije tudi v tem, ker so navodila 
za uporabo pomanjkljiva. Deklaracija 10*Vo koncentracije ne ustreza za učinko- 
vito uporabo, večje koncentracije so pa za gomolje rastlin škodljive. 

To pomeni, da je industrija proizvaja nekaj, kar nima uporabne vrednosti. 
Dati v prodajo neučinkovito zaščitno sredstvo brez poprejšnjih analiz in pre- 
izkusov, pred vsakokratno uporabo v sezoni, je neodgovorno in kaznivo. Podatki, 
ki sem jih dobil na občinski skupščini v Brežicah, so naslednji: Od skupne koli- 
čine lindana je bilo uporabljeno 1000 litrov 10fl/o lindana. Od tega je bilo 500 
litrov uporabljenih v večjih koncentracijah, 500 litrov pa ga je še na zalogi. Iz 
navedenega sledi, da je bilo neučinkovito uporabljeno 1000 litrov lindana, kar 
predstavlja škodo 900 000 dinarjev po ceni 900 dinarjev za liter. Za uporabo 
tega škropiva je bilo vloženega 3750 ur dela. Če računamo uro po 500 dinarjev, 
je vrednost vloženega dela 1 875 000 dinarjev. 
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Čeprav je namestnik republiškega sekretarja za gospodarstvo tov. Peter 
Vujec dejal, da je škoda na pridelku manjša od škode zaradi vloženega dela in 
porabljenega škropiva, bi ob tem lahko postavili vprašanje, ali ima škropljenje 
sploh smisel, če je večja škoda v porabljenem materialu in vloženem delu. Ob 
taki ugotovitvi bi bilo verjetno umestno svetovati proizvajalcem, da ne škropijo. 
Splošno znano pa. je, da je prav prvo škropljenje, to je škropljenje v času pred 
in v času cvetenja krompirja izredno pomembno. 

Ponovno želim uporabiti podatke občinske skupščine in pokazati, da je 
škoda na pridelku večja od škode zaradi vloženega dela in porabljenega mate- 
riala. Škodo predvidevajo na 10 Vo pridelka, ker je bil napad hroščev v višjih 
legah šibkejši, kot v dolini. Zaradi neučinkovitega škropiva je bilo zamujenih 
dva do štiri dni. Če računamo hektarski donos, kot pravijo na občinski skupščini 
na 100 centov, bi znašal skupni pridelek na 750 ha 75 000 centov krompirja. 
10 °/o izgube pri pridelku znaša 7500 centov, in če stane en kilogram 25 dinarjev, 
je torej škode na pridelku 18 750 000 dinarjev. 

Če povzamemo, tedaj znaša vrednost vloženega dela 1 870 000 din in vred- 
nost potrošenega materiala 900 000 dinarjev ali skupaj 2 775 000 dinarjev. Če 
k temu prištejemo še 18 750 000 dinarjev, kar je 10 % izgubljenega pridelka, 
znaša skupna škoda v brežiški občini 21 525 000 dinarjev. Menim pa, da škoda 
ni nastala samo v brežiški občini, ampak je podobna situacija npr. tudi v so- 
sednji krški občini. Po podatkih Agrokombinata Krško je vrednost dela, vlo- 
ženega pri uporabi neučinkovitega škropiva, 1 844 843 dinarjev, vrednost upo- 
rabljenega materiala je 3 373 935, na zalogi je materiali še za 1 139 285 dinarjev, 
izguba na pridelku pa je ocenjena na 11 250 000 dinarjev. 

V sosednji občini je tako škode za 17 608 000 dinarjev. Ker je Izvršni svet 
ugotovil, da je za proizvodnjo in prodajo neučinkovitega škropiva kriva indu- 
strija, postavljam naslednja vprašanja: 

1. Načelno vprašanje, kako na splošno postopati v takih primerih in kdo 
je pristojen, da sproži spor, ali trgovska organizacija, ki prodaja določene pro- 
izvode ali občinska skupščina kot najvišji organ oblasti in samouprave na ravni 
komune? 

2. Kako in kdo naj pokrene postopek za povračilo povzročene škode, pred- 
vsem iz razloga, ker je s tem poleg družbenega sektorja prizadetih veliko 
drobnih proizvajalcev. Tako stanje je tudi v drugih občinah, zato menim, da 
bi bilo treba zavzeti enotmj skupno stališče. 

3. Mnenja sem, naj bi republiški organi pokrenili postopek proti tovarni 
Pinus-Rače. To utemeljujem s tem, ker je proizvajalec dolžan jamčiti za kvali- 
teto in učinkovitost svojih proizvodov. Mislim, da bi tako postopek pozitivno 
vplival tudi na ostale proizvajalce kemičnih in drugih proizvodov. Prosim, naj 
bodo odgovori čimbolj konkretni in podani pismeno. 

Predsednik Leopold Krese: Ker poslanec prosi za pismen odgovor, 
potem ni potrebno predstavniku Izvršnega sveta, da na vprašanje odgovori 
danes. 

Ali še kdo od poslancev želi postaviti kakšno vprašanje? Prosim, tovari - 
šica Grilčeva! 

Elka Grilc: V družbenem planu za leto 1965 je bilo odobreno za finan- 
ciranje osnovnega šolstva v letu 1965 dve milijardi dinarjev. Po omejitvi s 5 °/o 
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proračunsko rezervo, se gornji znesek zmanjša na milijardo 900 milijonov 
dinarjev. 

Zakaj je od skupno odobrene kvote prejela do danes Splošna gospodarska 
banka na razpolago za dodeljevanje kreditov le ,100 milijonov dinarjev, kar ne 
predstavlja niti 10 % odobrene kvote, ko smo medtem že v drugi polovici pol- 
letja? Čeprav je gradbena sezona na višku, so povsem onemogočene investicije 
v osnovno šolstvo, kjer so udeležena republiška sredstva. 

Mojemu vprašanju se pridružuje tudi tovariš Edo Komočar. Prosim za 
odgovor. 

Predsednik Leopold Krese: Ali predstavnik Izvršnega sveta na 
zastavljeno vprašanj p lahko takoj odgovori? Prosim, tovariš Čačinovič. 

Rudi Čačinovič: V zvezi z vprašanjem poslanke Grilčeve bi pred- 
vsem poudaril, da so bila sredstva za izgradnjo osnovnih šol na območju naše 
republike zagotovljena že na osnovi letošnjega proračuna, in sicer v skupnem 
znesku 2 milijard. Pozineje pa so bila zaradi 5 "/o zmanjšanja skrčena na mili- 
jardo 900 milijonov dinarjev. Natečaj je bil razpisan 11. marca 1965 s tem, da je 
bil rok za vložitev določen do 15. maja. Ta rok se je zaradi nekaterih pomanj- 
kljivosti kasneje deloma še zavlekel. Prve kredite je upravni odbor Splošne 
gospodarske banke odobril 25. maja, naslednje pa 17. junija 1965. Do konca 
prvega polletja se še ni pokazala potreba, da bi se ta sredstva izločala na poseben 
račun Splošne gospodarske banke, ker za to še ni bilo nobenih odločitev. Kreditna 
pogodba med Splošno gospodarsko banko in Republiškim sekretariatom za fi- 
nance je bila sklenjena 3. junija 1965. Po tej pogodbi bi morala republika naka- 
zati banki sredstva v sedmih enakih obrokih po 271,7 milijona. Do danes sta 
zapadla dva obroka, v skupnem znesku 571,4 milijona. V planu izdatkov re- 
publiškega proračuna za mesec julij 1965 je bilo predvideno za te namene 700 
milijonov. Doslej je bilo realiziranih 300 milijonov. Dinamika dohodkov republi- 
škega proračuna je bila doslej slaba in je za okoli 5 milijard zaostajala za pred- 
videno mesečno dinamiko. Republika je do maksimalne možne mere koristila 
bančni kredit za neenakomeren dotok 'dohodkov, ki je bil v juliju po zveznih 
predpisih celo znižan za 200 milijonov. Slaba dinamika dotoka sredstev in hkrati 
izkoriščeni kredit sta onemogočila nakazilo predvidenega zneska 700 milijonov 
že v mesecu juliju 1965. Pričakuje pa se, da bo dotok dohodkov v drugi polovici 
julija in pa v začetku avgusta boljši in da bi se lahko izpolnila zapadla pogod- 
bena dejavnost. Republiški sekretariat za finance je dal nalog Službi družbenega 
knjigovodstva za nakazilo v višini 271,4 milijon dinarjev. 

Kljub trenutnemu zaostajanju v predvideni dinamiki bo Izvršni svet v celoti 
izpolnil svoje obveznosti, ki jih je prevzel z izgradnjo osnovnih šol in to tudi 
v novi proračunski situaciji. O tem je Izvršni svet v ponedeljek informiral tudi 
predsednike občinskih skupščin, ki so razpravljali o problemih v zvezi z novimi 
ukrepi. V razpravah o rebalansu občinskih proračunov pa bo seveda potrebno 
posebej proučiti tudi možnosti občin, da zagotove potrebno soudeležbo. Upam, 
da sem v zadostnem obsegu odgovoril na vprašanje. 

Elka Grilc: Dejstvo je, da ima Splošna gospodarsa banka 16 prosilcev, 
ki imajo povsem odobrene kredite. Gradbena podjetja ne morejo pričeti gradnje 
vse dotlej, dokler Splošna gospodarska banka ne da garancijske izjave. Ta pa 
jim garancijskih izjav ne da, dokler ne dobi nakazanih sredstev na žiro račun. 
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Teh pa je prejela do včeraj šele samo 100 milijonov dinarjev. Zanima me, kako 
bomo letos izboljšali zelo kritično stanje v osnovnem šolstvu. Predvsem pa koli- 
ko bomo lahko investirali tam, kjer je potrebna ureditev za boljšo funkcinalnost 
in odpravo večizmenskega pouka že do pričetka šolskega leta? 

Riko Jerman: V imenu banke bi povedal, da je tako stališče kot ga 
je pojasnila tovarišica Grilčeva, bilo dosledno tako oblikovano na našem uprav- 
nem odboru. Vendar pa smo po pooblastilih, ki jih imamo v času do prihodnjega 
zasedanja upravnega odbora ne glede na teh 100 milj. din že izdali garancije 
tudi za vse tiste šolske objekte, ki so v fazi dovrševanja oziroma dozidave in 
pa za tiste novogradnje, kjer je občina kot soinvestitor dejansko tudi izpolnila 
tisti pogoj, ki opravičuje za najetje takšnega kredita. Pri tem mislim na občino 
Kočevje, ki ima vsa sredstva, ki jo po tej pogodbi bremenijo, pri nas že deponi- 
rana in smo zato, ne glede na dosedanji dotok sredstev, izdali ustrezno garancijo 
tako, da se postopek gradnje lahko prične. Pri ostalih pa sami vidimo, da bomo 
te obveznosti glede na šibek dotok v proračun zelo težko izvrševali, - kolikor 
ne bodo podvzeti ukrepi, ki bi zmanjšali druge izdatke v proračunu. Zato smo 
deloma tudi zadrževali oziroma ne izdajamo garancij zgolj na osnovi pogodbe, 
ampak šele takrat, ko je določen del iz pogodbe izhajajočih obveznosti prora- 
čuna do banke izpolnjen. 

Na kratko povedano, pogodbene obveznosti so v zadnjih dnevih izpolnjene 
za veliko višji znesek, pa tudi garancije so bile izdane za veliko večjo količino 
sredstev, kot pa znaša dosedanje nakazilo iz proračuna. 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, rad bi tovarišici poslanki po- 
jasnil še to, da so v zvezi s temi ukrepi oziroma v zvezi s predlogi za zmanjšanje 
različnih proračunskih izdatkov izdelani s strani Izvršnega sveta predlogi, po 
katerih se vsota za investicije v osnovne šole ne bi zmanjšala. Menim, da je 
s tem dana določena prioriteta glede na zmanjšana sredstva, s katerimi bo 
Izvršni svet razpolagal. Ta sredstva pa naj bi vseeno zagotovila, da se ta akcija 
v celoti izvede. Seveda pa je to odvisno' od nekaterih odločitev. Ena od teh odlo- 
čitev je mogoče tudi danes pri 6. točki dnevnega reda, kjer gre za to, da se tako 
republiki kot občinam zagotovijo'določena sredstva. To je vprašanje prispevkov 
od železnic, ki znašajo približno 1 milijardo 100 milijonov dinarjev. 

E 1 k a Grilc : Ker sem drugače informirana, bi prosila za obširnejše pis- 
meno pojasnilo na moje vprašanje. Sele včeraj sem bila na Splošni gospodarski 
banki, kjer obravnavajo primer, ki zadeva našo občino, ki ima tudi vse urejeno 
in gre samo za dograditev nujnih prostorov, pa še do danes nismo mogli pričeti 
z delom, ker nismo dobili garancije. 

Predsednik Leopold Krese: Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne javi 
se nihče.) Če ni več vprašanj, potem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda. Besedo ima tovariš Viktor 
Kotnik. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Kakor je znano, 
smo priprave za gospodarsko reformo izvajali v zelo širokem obsegu. Priprave 
so bile zelo obsežne, tako v merodajnih zveznih krogih, ki so bili za to zadol- 
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ženi, kot tudi povsod na terenu, kjer so te priprave spremljale obširne javne 
razprave. Z zakoni, ki jih je zvezna skupščina sprejela v soboto, je pravzaprav 
prvi del priprav gospodarske reforme končan. Nekateri zvezni zakoni, ki jih je 
sprejela Zvezna skupščina, zahtevajo, da moramo sprejeti določene zakone tudi 
v republiških skupščinah. Danes je vašemu zboru predloženo 5 oziroma 4 takšni 
zakoni, ki so neposredno povezani s samo reformo in ki bodo omogočili, da se 
bo reforma izvajala tako, kot je to v zveznih zakonih predvideno. S sprejetjem 
zakonov bo dokončana prva faza reforme, obenem pričenjamo tudi že drugo 
fazo t. j. konkretno izvajanje gospodarske reforme. 

Dovolite, da se v tej zvezi dotaknem nekaterih problemov gospodarske re- 
forme, čeprav ni moj namen, da bi obširno razpravljal o vseh posameznih po- 
stavkah reforme. Pri gospodarski reformi gre predvsem za izredno pomembno 
spremembo vrednosti dinarja, zato jo večkrat imenujejo na kratko tudi devizno 
reformo. Vsekakor je izredno važno, da smo določili novo vrednost našega di- 
narja, in sicer na večji pariteti, kakor je bila dosedaj. Vendar menim, da bi bilo 
napačno, če bi našo reformo razumeli tako kot se to dogaja v inozemstvu, kadar 
gre samo za spremembo vrednosti denarja. Pri nas gre za bolj obsežno akcijo, 
za večji poseg v naše gospodarstvo in moramo zato na reformo gledati kot na 
nadaljevanje izgradnje našega gospodarskega sistema. Gre torej za globoke spre- 
membe v pogojih našega gospodarjenja. 

Gre v bistvu za to, da ustvarimo čimbolj enoten pariteten odnos našega 
dinarja do inozemskih valut na eni strani, obenem pa, da s postavljanjem novih 
cen in pozneje z delovanjem tržnih zakonov, pridemo do čim večjih paritet v 
naših domačih cenah. To seveda pomeni, da se bodo morali proizvajalci na osnovi 
paritetnih odnosov vključiti v domače tržišče, ki bo tesno povezano z ino- 
zemskim tržiščem. Gospodarska reforma pa bo obenem omogočila tudi izvajanje 
tistih nalog, ki so bile sprejete na naših političnih forumih, to je, da se krepi 
delavsko samoupravljanje, poveča materialna osnova delavskega samouprav- 
ljanja in da se na tej osnovi omogoči, da se celotna proizvodnja iz izrazito 
ekstenzivnega načina gospodarjenja preusmeri na intenzivni način gospodar- 
jenja. Rast produktivnosti dela bo postala tako osnova za povečanje dohodka 
v gospodarskih organizacijah in osebnega dohodka ter standarda zaposlenih. 
Mislim, da so z ukrepi, ki so bili že sprejeti, in ki so deloma tudi na delovnem 
redu v naši skupščini, podane možnosti za vključitev našega gospodarstva v nove 
pogoje gospodarjenja. 

Pri tem bi želel opozoriti, da v zvezi z uvajanjem gospodarske reforme pri- 
haja do izredno pomembnih sprememb tudi v odnosu družba — gospodarska 
organizacija. Tako ukinjamo vse tiste obdavčitve oziroma vse tiste obveznosti 
gospodarstva do družbe, ki so do sedaj bremenile dohodek. Ukinjen je 15 fl/o 
davek na dohodek, v celoti smo prenesli prometni davek iz proizvodnje v po^ 
trošnjo in je na ta način dinar, ki ga ustvarjamo v dohodku, enak dinarju v 
materialnih stroških in dinarju, v investicijah. 

To seveda pomeni, da se bo povečal interes delovnih kolektivov za ustvar- 
janje dohodka na osnovi povečanja produktivnosti dela. Z ustrezno samostojno 
delitvijo celotnega ustvarjalnega dohodka na osebne dohodke in na investicije 
pa bo omogočeno bolj smotrno gospodarjenje in odločanje o razvoju proizvodnje. 

S tem se seveda postavljajo naloge današnjih organizatorjev proizvodnje - 
v drugačni luči. Dosedanji sistem je omogočil, da so organizatorji proizvodnje 
iskali rešitev za povečanje dohodka in s tem tudi povečanih osebnih dohodkov 
v spremembah instrumentov in v novih cenah ter je zato njihova dejavnost in 
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aktivnost bila usmerjena predvsem na sodelovanje s tistimi upravnimi organi, 
ki so o tem odločali. Mislim pa, da se sedaj s spremembami, ki jih prinaša go- 
spodarska reforma, položaj bistveno spreminja. Razen obresti na sklade gospo- 
darskih organizacij praktično ni več drugih instrumentov, ki bi neposredno 
vplivali na gospodarjenje posameznih gospodarskih organizacij. 

To daje celotnemu poslovanju gospodarskih organizacij in njihovim uprav- 
ljalnem nove pespektive. Sedaj ne gre več za to, da iščemo rešitve za povečani 
dohodek izven gospodarskih organizacij, kar pomeni, da se mora napor celotnega 
kolektiva, predvsem pa vodstva podjetij usmeriti v iskanje notranjih rezerv 
in v boljšo* organizacijo dela. To skratka pomeni, da je osnova za razvoj naše 
proizvodnje povečanje produktivnosti dela. 

Če danes poudarjamo potrebo stabilizacije, je nujno, predvsem v sedanjem 
obdobju, pa tudi kasneje, celotno našo potrošnjo prilagoditi možnostim naše 
proizvodnje. Vemo, da je v zadnjem času potrošnja prekomerno naraščala, da je 
bila predimenzionirana ter da ni bila več v skladu z našo proizvodnjo. T'o velja 
predvsem za investicijsko potrošnjo, ki smo jo z restriktivnimi ukrepi doslej 
uspeli le deloma omejiti. Naj omenim, da so investicije absolutno že nekoliko 
manjše kot so> bile lani, kar seveda ne pomeni, da smo jih že uspeli v celoti 
obvladati. 

Vključitev v reformo zahteva, da zmanjšamo tudi vse druge izdatke, pred- 
vsem vse neproduktivne izdatke izven gospodarstva. Prevelika splošna potrošnja 
je gotovo eden izmed vzrokov, ki je vplival na nestabilnost našega tržišča in 
zato je potrebno v tem obdobju tudi za to kategorijo potrošnje najti ustrezna 
merila. Zvezni predpisi določajo, da se morajo zmanjšati vsi proračuni, tako 
republiški kot občinski. Zato predlagamo danes Republiškemu zboru zakone, 
ki predvidevajo, da se začenši s 1. avgustom zmanjša priliv dohodkov v re- 
publiški in občinske proračune in tako temu primerno omeji tudi celotna pro- 
računska potrošnja. 

Gre za to, da bi se celotna proračunska potrošnja morala v petih mesecih 
zmanjšati za okroglo 25'°/o. To je seveda izredno težka naloga, posebno zato, ker 
moramo k občutnemu zmanjševanju proračunske potrošnje pristopiti takoj. 

V tej zvezi se pojavlja vrsta problemov, ki jih bomo morali vzporedno 
rešiti. Ne bi bilo pravilno, če bi k problemom zmanjšanja proračunske potrošnje 
pristopili na osnovi linearnega zmanjšanja vseh proračunskih izdatkov. Tudi 
v proračunski potrošnji moramo izvršiti selektivno izbiro izdatkov. Če bo kazala 
potreba, bomo nekatere izdatke, ki imajo izreden pomen za celotni družbeni 
razvoj, celo povečali, ob tem pa seveda občutneje zmanjšali druge. Ne da bi se 
podrobneje spuščal v probleme, ki nastajajo v zvezi s proračunsko potrošnjo, 
pa naj vendarle povem, da se proračunska potrošnja v bistvu zmanjšuje na 
osnovi zmanjšanja prispevka iz osebnih dohodkov. Delovni kolektivi so> do sedaj 
odvajali v proračune 17,5 "/o svojih bruto plač, s 1. julijem pa se ta odstotek 
zmanjša na 12,5 °/o<. To pomeni za vse delovne kolektive veliko olajšavo. Pri tem 
ukrepu gre na eni strani za to, da se uvede varčevanje v negospodarstvu, po 
drugi strani pa to omogoča vsem delovnim kolektivom, da povečajo svoj do- 
hodek in svoja sredstva, ki jih bodo rabila prav v tej prehodni dobi, da bi se 
čimprej prilagodila novim pogojem gospodarjenja. Če obenem upoštevamo, da 
se z ukrepi, ki so prav tako danes predloženi vašemu zboru, zmanjšujejo tudi 
prispevki za socialno zavarovanje s tem, da so omejeni na 20,5 "/o, pomeni to, da 
bi na tej osnovi delovnim kolektivom ostalo toliko sredstev več, da bi pri enakih 
bruto osebnih dohodkih lahko povečali neto osebne dohodke za 12 "/o. To po- 



28. seja 177 

meni, da ukrepi za omejitev potrošnje izven gospodarstva omogočajo delovnim 
kolektivom, da skoraj polovico predvidene revalorizacije osebnih dohodkov po- 
krijejo na račun zmanjšanih dajatev. 

Menim, da je nemogoče zahtevati varčevanje, iskanje rezerv in racionalno 
gospodarjenje samo v gospodarstvu, če hkrati to ne uvedemo tudi v celotni 
naši družbi. Tako kot v gospodarstvu, obstojajo velike rezerve tudi v nego- 
spodarstvu. Potrebno je pristopiti k odkrivanju teh rezerv, vendar na taki 
osnovi, da s tem ne bodo trpele tiste družbene službe, ki imajo poseben pomen 
za razvoj gospodarstva in celotne družbe. 

Naslednji problem, ki bi se ga želel na kratko dotakniti, je problem valori- 
zacije osebnih dohodkov. Kot je znano, je bilo v zvezi z reformo* postavljeno 
stališče, da reforma ne bi smela iti na račun delovnega človeka. To pomeni, 
da je v skladu s povečanjem življenjskih stroškov potrebno valorizirati osebne 
dohodke. V ta namen je Zvezna skupščina izdala posebno priporočilo. 

Želel bi poudariti, da ni predvideno, da bi kdorkoli administrativno po- 
segal v valorizacijo osebnih dohodkov. Zato tu ne gre za neko linearno pove- 
čanje osebnih dohodkov in tudi ne za to, da nekdo garantira povečanje teh 
osebnih dohodkov. V zveznem priporočilu nakazana višina valorizacije 22 ozi- 
roma 23 '%> je torej samo orientacijska in ne predstavlja nikakršne obveznosti. 
To pomeni, da se bodo osebni dohodki valorizirali predvsem na osnovi možnosti, 
ki jih bodo imeli posamezni delovni kolektivi v gospodarstvu in negospodarstvu. 

Osnova povečanja osebnih dohodkov je torej dohodek, s katerim bodo raz- 
polagali delovni kolektivi. Obenem pa moramo valorizacijo osebnih dohodkov 
vezati na vse tiste spremembe, ki jih bomo izvršili v posameznih delovnih ko- 
lektivih. Vezati jo moramo na večjo produktivnost dela, na racionalizacijo pro- 
izvodnje in na organizacijske spremembe, ki bodo omogočale povečanje dohodka. 
Zato je seveda nujno potrebno, da se valorizacija ne izvrši linearno, kar velja 
tudi za akontacijo, ki jo bo verjetno potrebno dajati predčasno. Valorizacija 
mora v celoti temeljiti na notranji zakonodaji posameznih delovnih kolektivov. 
Potrebno bo izvršiti določene spremembe v pravilnikih o delitvi dohodka v 
smeri večjega poudarka delitve po delu, pri čemer moremo valorizacijo osebnih 
dohodkov vključiti v proces delovanja reforme tako, da bo predstavljala del 
racionalizacije proizvodnje. 

Še posebej bi se želel dotakniti problema naravnih katastrof, ki so našo 
državo prizadejale v lanskem in letošnjem letu. Znano je, da se celotna škoda, 
ki je nastala pri lanskih in letošnjih povodnjih in drugih elementarnih nesrečah, 
skupaj s potresom v Skopju, ceni na približno 2000 milijard din. Vemo, kakšni 
problemi so glede tega nastajali v lanskem letu, ker za reševanje teh problemov 
v našem sistemu pravzaprav nimamo ustreznih rešitev. 

Zato smatramo, da predloženi zakoni predstavljajo poseben instrument za 
reševanje teh problemov. Menimo, da je v zakonih, ki so vam danes predloženi, 
določen napredek, ki se kaže v tem, da so dane možnosti, da se večji 'del pro- 
blemov pokrivanja škod ne rešuje več samo centralno, temveč tudi v okviru 
posameznih republik, oziroma posameznega teritorija. Zvezni zakon predvideva, 
da bi se določen del celotne investicijske potrošnje, 2 °/o od vseh investicij, 
zbiral centralno za pokrivanje največjih škod, ki so nastale v posameznih delih 
države. Vse ostale škode pa bi se pokrivale tako, da bi republike sprejele zakon 
o uvedbi posebnega 2 "/o davka od prometa blaga na drobno z namenom, da 
se iz teh sredstev ustanovi sklad za pokrivanje škod. Pri tem je treba poudariti, 
da 2'% povečanje prometnega davka neposredno bremeni življenjski standard 
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preko cen v potrošnji. Gre za to, da 'bi škodo, ki je prizadela celotno družbo, 
občutil vsak posamezen član 'družbe in da bi na ta način prispeval k odstranitvi 
nastale škode. Če se odločimo za ta prometni davek, se moramo torej zavedati, 
da bodo posledice tega prometnega davka čutili vsi potrošniki. Tudi v naši 
republiki so predvsem zaradi poplav nastale tolikšne škode, da jih do danes še 
nismo mogli v celoti poravnati. Izvršni svet zato predlaga, da se predvideni 
odstotek koristi v maksimalni višini. Ta odstotek bodo v enakem obsegu kori- 
stile tudi sosedne republike. Uvedba različnega odstotka bi privedla do nevšeč- 
nosti na tržišču, ker bi se na tej osnovi oblikovale po republikah različne cene. 
Obenem je torej to akcija solidarnosti z ostalimi republikami. 

Prav tako bo danes zbor razpravljal in sklepal o predlogu zakona o prene- 
hanju veljavnosti oprostitve prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic. Naša republika se je 
v začetku leta odrekla temu prispevku, ki je znašal 17,5 "Vo. Danes se ta pri- 
spevek zmanjšuje na 12,5 °/o. Če danes ponovno postavljamo ta problem na 
dnevni red in predlagamo revizijo oziroma ukinitev tega zakona, to ne delamo 
zaradi tega, ker menimo, da našim železnicam ta sredstva ne bi bila potrebna. 
Vemo, da stoji železnica pred velikimi in težkimi problemi in da je bil namen 
odstopljenih sredstev, da bi se železnici omogočila rekonstrukcija. Čeprav se 
sedaj pogoji gospodarjenja tudi na železnici spreminjajo, to seveda ne pomeni, 
da bo sedaj železnica sama lahko rešila vse svoje probleme. Analize, ki jih je 
izdelala železnica, kažejo, da s povečanjem tarif in s spremembami, ki so nastale, 
problemi železnic niso rešeni. Mislim, da je potrebno poudariti, da so tudi pri 
železnici, kot povsod drugod, rezerve in da je potrebno celotno aktivnost že- 
leznic preorientirati tudi v to smer. Odprto pa ostane vsekakor vprašanje na- 
daljnje modernizacije in izgradnje železnic, vendar moramo rešitve za te pro- 
bleme iskati v okviru sistema na drug način, kot smo jih iskali doslej. 

Če danes predlagamo ta ukrep, potem je treba jasno povedati, da nismo 
proti modernizaciji železnice, da probleme železnice poznamo in se jih zavedamo, 
vendar je situacija takšna, da je treba te probleme reševati brez prelivanja 
sredstev iz proračunov. 

Končno bi želel še povedati, da se je v začetku leta republika odločila za 
tak zakon le na osnovi sporazuma z vsemi občinami. To pomeni, da se je temu 
dohodku odpovedal ne samo republiški proračun, temveč tudi vsi občinski pro- 
računi. Spričo spremenjene situacije pa smo na sestanku s predsedniki občin, 
ki je bil predvčerajšnjim na Izvršnem svetu, sklenili predlagati skupščini, da ta 
zakon umakne. Ker občine računajo s temi sredstvi, bi seveda kakršnakoli 
drugačna odločitev ali pa odložitev tega zakona imela za posledico, da bi se 
nekateri pereči problemi proračunske potrošnje — kot npr. problemi šolstva 
ipd. — lahko še bolj zaostrili. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Riko Jerman. 

Riko Jerman: V zvezi z gospodarsko reformo, zlasti pa s prehodom na 
nov devizni tečaj nastajajo povsem novi, včasih zelo zaostreni pogoji na pod- 
ročju izvajanja investicij, in to za tiste investicije, ki so že v teku, za tiste, ki 
so pripravljene in za tiste, ki so praktično že izvršene. Vračilne obveznosti, 
zlasti tam, kjer gre za devizne kredite, se zaradi novega deviznega tečaja bi- 
stveno povečajo. Tudi ekonomska smotrnost določenih investicij, ki je bila za- 
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snovana na prejšnjih pogojih gospodarjenja, se spričo spremenjenih pogojev 
gospodarjenja lahko bistveno spremeni. Menim, da je zelo aktualno, da v okviru 
preračunavanj učinkov gospodarske reforme vidimo tudi, ali so naše dosedanje 
investicijske odločitve tiste, ki so v pripravi ali pa tiste, ki so v teku izvajanja, 
po svojem ekonomskem učinku in predvidevanjih lahko še vedno take, da jih 
je racionalno nadaljevati in izvajati, ali pa so morda drugačne. Skratka, treba 
je v pogojih bodočega gospodarjenja glede na izvedbo določenih investicij videti, 
v kakšnem položaju se bodo take gospodarske organizacije nahaja-le. To nas 
bo verjetno prepričevalo o tem, da določene morda manj potrebne ali pa pre- 
drago zamišljene izvedbe opustimo, skratka, da se omejimo skladno s pogoji 
gospodarjenja, ki že narekujejo občutno zmanjšanje investicijskih naložb. Brez 
dvoma pa bo gospodarska reforma podčrtala nujnost nekaterih novih, morda 
po obsegu manjših vlaganj, ki bodo ustvarile pogoje za to, da se neka gospo- 
darska organizacija prilagodi novim pogojem. Saj novi pogoji v nekaterih pri- 
merih zelo bistveno posegajo v ekonomičnost poslovanja posameznih gospodar- 
skih organizacij. Tovariš inž. Kotnik je večkrat poudaril, da ne gre za to, da 
bi preko režima cen reševali naše probleme, pač pa da v okviru posameznih 
elementov cene dosežemo ustrezno rentabilnost proizvodnje. V teh prizadeva- 
njih, da znotraj cene, torej v samem procesu proizvodnje dosežemo določeno 
možnost za povečanje čistega dohodka, bo seveda navajalo k nekaterim moder- 
nizacijam tehnološkega postopka oziroma k nekaterim drugim vlaganjem, ki so 
bila za mnoge gospodarske organizacije pogoj, da poleg drugega tudi preko 
teh ukrepov dosežejo večjo racionalnost poslovanja. 

Z nekaj besedami sem želel opozoriti, da ne gre samo za tiste napore, ki jih 
danes morajo vložiti gospodarske organizacije, da svoj tekoči dohodek po obsegu 
in strukturi prilagodijo novim pogojem in da v teh novih pogojih najdemo 
možnost za ustrezno politiko osebnih dohodkov, pač pa da vidijo tudi vnaprej, 
kaj tisto, kar bo jutri pri večini gospodarskih organizacij bremenilo njihov 
dohodek in te nove investicije v obliki 4 °/o davka na osnovna sredstva in v 
obliki odplačila anuitete, ki morajo biti seveda krite s preostankom čistega 
dohodka v gospodarskih organizacijah. Hkrati pa je treba videti tudi tista nujna 
vlaganja, ki bodo potrebna za to, da bi se čimprej prilagodili novim pogojem 
gospodarjenja. Področje investicijske politike v gospodarjenju podjetij je, po 
mojem mnenju, eno izmed najbolj pomembnih področij, kajti to ustvarja boljše 
ali pa slabše pogoje za ustvaritev dohodka. Zato je na področju ustvarjanja 
perspektivnih pogojev v gospodarstvu potrebna največja preudarnost. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če nihče, potem zaključujem to točko dnevnega reda in zaradi odmora pre- 
kinjam sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.52 in se je nadaljevala ob 12.20.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 4. 
točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu 
zakona o uvedbi 2 '°/o prometnega davka v prometu blaga na drobno za odpravo 
škode, povzročene s poplavami. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet, za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda pa je določil Dragico Dekleva, pomočnika republiškega 
sekretarja za finance. 

12« 
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Želi predstavnik Izvršnega sveta tovarišica Deklevova dati še ustno po- 
ročilo? (Da.) Prosim. 

Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci! Na temelju določil 
zveznega zakona o pooblastilu, določenim republikam, se s predmetnim republi- 
škim zakonom predlaga uvedba 2 °/o prometnega davka od prodaje blaga na 
drobno tudi v naši republiki. Predlog za uvedbo^ tega davka ima svoje posebne 
vzroke, kakor tudi poseben namen. Znano vam je, da so obsežni deli naše 
države, med njimi tudi Slovenija, v zadnjih dobah podvrženi raznim pri- 
rodnim katastrofam. Pri nas je obsežno škodo povzročila zlasti povodenj v 
oktobru lanskega leta .in neurje, ki ga je povzročil vihar s točo v dneh 4. in 
5. julija letošnjega leta. 

V obrazložitvi zakonskega predloga imamo navedeno, da škoda ob tej po- 
plavi v višini 15 mlrd finančno še ni krita. Ce pa upoštevamo še škodo, ki se 
je urejala z zavarovanjem, škodo v zasebnem kmetijstvu, ki se rešuje v glavnem 
z odpisi davka, in škodo na osebnem imetju, potem znaša .vsa povzročena škoda 
okoli 17 milijard 700 milijonov. Po ugotovitvah ustrezne republiške komisije je 
bila škoda najobčutnejša na cestah, okoli 8 mlrd, pri vodno-gospodarskih ob- 
jektih okoli 4 mlrd in pri industriji okoli 3 mlrd. Ta škoda se je krila iz 
zavarovanja za okoli 2 mrld, iz lastnih sredstev prizadetih gospodarskih orga- 
nizacij pa za okoli 650 milijonov. V ta namen je bila sproščena obvezna pro- 
računska rezerva v republiki in v občinah, kar je dalo na razpolago okoli 6 in 
pol mlrd, iz katerih je poravnava škode še v teku. Del škode je bil krit iz 
raznih bančnih kreditov, med katerimi so tudi potrošniški krediti. Vendar je 
dobršen del škode, zlasti na cestah in vodnogospodarskih objektih, ostal ne- 
krit. Dodatno k temu je treba omeniti, da je v začetku tega meseca nastala 
z neurjem nova škoda, ki je po prvi nepopolni oceni znašala 2 in pol mlrd, pri 
kateri pa se je nudila le prva zasilna pomoč. 

Po predlogu za uvedbo 2 % prometnega davka od prodaje blaga na drobno 
bi se zbralo po naših ocenah v enem letu in petih mesecih, za kolikor naj bi 
se namreč to plačevanje uvedlo, okoli 7 in pol mlrd. Upoštevajoč druge ome- 
njene vire, bi s tem torej uspelo kriti in urediti omenjene škode do konca 
prihodnjega leta. Pri tem je treba ugotoviti, da so omenjene oblike kritja, 
zlasti pa uvedba 2% davka v prodaji na drobno, posebne oblike družbene po- 
moči. Ob teh vse bolj pogostih elementarnih nezgodah, se resno vsiljuje nujnost 
uvedbe določene stalne oblike vzajemne samopomoči in možnost družbene 
intervencije vsakokrat, kadar prebivalstvo prizadene taka nesreča. To pomeni, 
da odpravljanje posledic poplav ne more biti samo stvar federacije, kot je bilo 
doslej, zlasti če vemo, da znaša škoda, ki so jo povzročile lanske in letošnje 
poplave, okoli 400 mlrd. Zato upravičeno in utemeljeno ocenjujemo predloženi 
načrt zakona tudi kot izraz solidarnosti v nesreči, še posebej v zvezi s področij, 
ki morajo v sedanji situaciji popravljati znatno večje škode in prenašati znatno 
težja bremena. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu Izvršnega sveta prosim, da pred- 
loženi zakon sprejmete. 

Predsednik Leopold Krese: Predlog zakona sta obravnavala tudi 
naš stalni odbor in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta predložila pismeni 
poročili. Zeli morda predstavnik odbora ali komisije dati še ustno poročilo? 
(Ne.) Ce ne, potem pričenjam razpravo o predloženem zakonu. Kdo želi besedo? 
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Milan Ritonja: Brez dvoma je pravilno planiranje takih sredstev. 
Vendar smo vsaj nekateri poslanci mnenja, da bi bilo potrebno videti program 
trošenja teh sredstev in kriterije, po katerih se bodo ta sredstva delila. To je 
vprašanje, ki si ga zastavljajo nekateri poslanci. Znalo bi se zgoditi, da delitev 
ne bo prej pravilno pripravljena in usmerjena na taka področja in da sredstva 
ne bodo izkoriščena v take namene, kot bi bilo potrebno. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Prosim tovarišica 
Mimica Alt. 

Mimica Alt: Strinjam se s tovarišem Ritonjo. Hkrati pa moram reči, 
da se ne morem strinjati z izvajanjem predstavnika Izvršnega sveta, ki pravi, 
da je treba zaradi solidarnosti uvesti 2 ®/» dodatni davek. Vprašam se, kaj bosta 
napravili ostali dve republiki, ki ne bosta uvedli dodatnega prispevka. Ne 
mislim, da to ni potrebno, vendar govoriti o tem, da bosta samo ta dva od- 
stotka vplivala na standard pa se mi zdi, da ni čisto utemeljeno ali pa ne 
dovolj premišljeno. Zato najbrž ne bi bilo napak, če bi razpravljali o uvedbi 
ali 2 % ali 1 ®/». 

Zanima me tudi, kako je mogoče, da se na terenu po navodilih Republi- 
škega sekretariata za gospodarstvo že od 26. julija pobira ta 2°/o prispevek, 
čeprav bomo šele danes sprejemali ta zakon. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim, tovariš Edo Komočar. 

Edo Komočar: Osebno se nedvomno strinjam s tem, da pokrijemo 
škodo na poplavnih področjih, vendar se pridružujem bojazni svojega pred- 
govornika, da bomo to znatno občutili na standardu. Vedno se pri določanju 
stopenj za obremenitev tako republika in na žalost tudi občinske skupščine 
odločijo za maksimalno obremenitev. Zato tudi ob tem primeru ne vem, če je 
nujno, da določimo 2% in ali ne bi bilo dovolj, če bi uvedli mogoče 19/o 
ali pa 1,5 ■%>. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim, tovariš Kotnik. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovariši, skušal bi odgovoriti na nekatera od 
postavljenih vprašanj. 

Mislim, da je vprašanje glede programa trošenja teh sredstev upravičeno 
s tem, da ne smemo pozabiti, da je ta zakon izšel šele sedaj. V Zvezni skupščini 
je bil sprejet v soboto in zato ni bilo mogoče zbrati celotnega programa. Želel 
bi povedati, da je trenutno v vseh občinah v teku obširna akcija za popis škode, 
ki je nastala v letošnjem letu. Imamo pa zbrane podatke, ki jih je zbrala ko- 
misija za ugotavljanje škode v lanskem letu. 

Seveda je zdaj tu težko povedati, katere od teh škod se bodo v celoti po- 
krivale. Pri nas so nastale glavne škode na cestah in na nekaterih industrijskih 
objektih. Skupščina bo pozneje morala podrobno določiti, za kaj se bodo ta 
sredstva uporabila. Izvršni svet je seznam škod iz lanskega leta dostavil posebni 
zvezni komisiji, ki je naše zahteve preverila in se je z njimi v glavnem strinjala. 
Vendar za 15' oziroma 17 milijard din, kolikor je znašala izkazana škoda, ni našla 
rešitve. 
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Drugi problem je, ali sprejmemo maksimalno ali pa znižano stopnjo; zbrani 
podatki kažejo, da bi s sredstvi, ki bi se zbrali na osnovi predloženega zakona, 
krili le del nastale škode, pri čemer letošnja škoda še ni dokončno ocenjena. 
Maksimalno stopnjo predlagamo med drugim tudi zaradi tega, ker se ta stopnja 
določa z zakonom, ki ga pozneje ni mogoče spreminjati. 

V zvezi s solidarnostjo z drugimi republikami je treba seveda pojasniti, da 
sta edini republiki, ki ne bosta razpisali tega dodatnega davka, Makedonija in 
Črna gora, ki s takimi škodami nista bili prizadeti. Pri tem pa ne smemo po- 
zabiti, da sta to republiki, ki dobršen del svojega proračuna krijeta iz dotacij 
za nerazvita področja. V tej zvezi bi ponovil to, kar sem rekel poprej, da je 
solidarnost v tem, da standard v naši republiki obremenimo enako, kot ga bodo 
obremenili v Hrvatski in Srbiji. Gre torej za solidarnost v tem smislu, da 
nosimo vsi enaka bremena in da iz sredstev, ki se bodo natekla iz tega vira, 
rešimo tiste probleme, nastale zaradi elementarnih nesreč. 

Končno še vprašanje, zakaj se že sedaj pobira prometni davek. To vpra- 
šanje je bilo predmet obširne razprave že včeraj v odborih Skupščine. Potrebno 
je povedati naslednje: prehod na nove cene se je vršil v času od sobote na po- 
nedeljek. Vemo, da je akcija določanja novih cen bila izredno obsežna, ker ni 
šlo samo za nove cene, temveč tudi za prenos celotnega prometnega davka iz 
proizvodnje v trgovino. Vsakdo, ki je v občinah imel kakršenkoli opravek 
s postopkom, ki so ga morale opraviti trgovine v tako kratkem času, ve, kako 
zapleteno delo je bilo treba opraviti v izredno kratkem času. Republiška ko- 
misija se je hotela izogniti dvojnemu delu, ki bi nastalo, če bi inventarizacijo 
izvršili v nedeljo na osnovi novih cen in prenosa prometnega davka; pred 
1. avgustom pa bi morali zaradi uvajanja dodatnega 2'°/o davka celotno delo 
praktično opraviti znova. Upoštevati moramo tudi razpoloženje potrošnikov, če 
bi se v ponedeljek pojavili z novimi cenami, ki bi jih morali čez štiri dni zopet 
spremeniti. 2% prometni davek je bil obračunan predčasno predvsem iz prak- 
tičnih razlogov. Poleg tega je zvezni zakon, ki omogoča, da se ta davek v- re- 
publikah uvede v drugi polovici leta, začel veljati že v soboto. Iz praktičnih 
razlogov torej ni bilo mogoče storiti drugače, kot da se je pri inventarizaciji in 
pri določanju cen 2'% prometni davek že upošteval in da je v novih cenah že 
vračunan. 

Ostaja pa problem, kako pravno rešiti to vprašanje spričo dejstva, da re- 
publiška skupščina tega zakona še ni sprejela. Zato je kot vidite v predloženem 
zakonu formulacija, ki smo jo včeraj oblikovali skupaj z vsemi odbori Skup- 
ščine, da ta zakon prične veljati z današnjim dnem. Gre torej za razliko samo 
dveh dni in s tem hkrati za problem, kaj s sredstvi, ki se bodo zbrala v tem 
času, ali jih bo trgovina odvajala, ali pa jih bo vračunavala med svoj dohodek. 
Skratka, v tej zvezi se pojavlja vrsta praktičnih težav, ki kažejo na to, da druge 
rešitve kot predložene ni bito mogoče najti. To so bih hkrati razlogi, ki so 
narekovali, da smo zakon predlagali v obliki kot se sedaj nahaja pred. vami. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ivan Zivič. 

Ivan Zivič: Pridružujem se razpravi poslanca, ki je predlagal, da bi 
bito treba predložiti program za trošenje teh sredstev. Mislim, da je naše splošno 
stališče, da povsod zahtevamo program za sredstva, ki jih zbiramo oziroma, da 
vemo, kaj se financira in kako se sredstva, ki so zbrana za določene namene 
tudi trošijo. Zato sem mnenja, da bi bilo res potrebno, da se takemu gradivu 
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kot je to, priloži program, da bi bilo razvidno — čeprav so nameni znani — 
za katere konkretne primere se sredstva trosijo. 

Se eno vprašanje: ali je res vsa ta visoka škoda, ki je po teh komisijah 
bila popisana, posledica poplav? V časopisu smo namreč brali, da je v Voj- 
vodini, ko je povodenj trajala že en mesec, voda zalila 150 vagonov pšenice. 
Postavim vprašanje, ali je res vsa škoda od poplave? Ali ne bi lahko včasih 
določeno škodo tudi preprečili? 

Menim, da je bilo treba ob popisovanju zalog blaga to tudi upoštevati. 
Strinjam se s tem, da je s popisovanjem veliko dela, vendar je treba pri tem 
čuvati tudi zakonitost in ustavnost. Prav gotovo smo v nerodnem položaju, ko 
slišimo za take primere, ne vemo pa, kaj je v resnici. Prav bi bilo, da bi 
poslali v takih primerih poslancem na teren vsaj informacijo, da bi vedeli, kaj 
se dogaja in zakaj je temu tako. Menim, da so razlogi, ki jih je navedel tovariš 
Kotnik, sprejemljivi, samo mislim, da bi bilo obvestilo o uvedbi teh 2:%. ven- 
darle potrebno in koristno. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo? 

Mimica Alt: To je protizakonito. Poleg tega je danes zbor postavljen 
pred dejstvo, da sprejme ta zakon. Kaj bo, če ga zbor ne bo sprejel? Menim, 
da je to samo formalno sprejemanje zakona. Oprostite, občutek imam tak. 

Inž. Viktor Kotnik: Po ustavi je mogoče zakon sprejeti tudi z ve- 
javnostjo za nazaj, seveda le v izjemnih primerih. Ni pa za to nobene potrebe. 
Prav je tudi, če govorimo o težavah in o tem, da bi vas morali prej obvestiti. 
Toda ne smete pozabiti, da so podatki za popis na temelju novih cen prišli v noči 
od petka na soboto oziroma od sobote na nedeljo in da je predlog za 2 % po- 
večanje prometnega davka bil Skupščini predložen v petek. Davek je bil uveden 
v ponedeljek, včeraj pa je bila obširna razprava o tem problemu v vseh pri- 
stojnih skupščinskih odborih.- To kaže, da v tem kratkem času poslancev prak- 
tično ni bilo mogoče obvestiti. 

Drugo je problem nezakonitosti, ki je kot sem prej jasno povedal, posledica 
položaja, v katerem smo se nahajali. To je vprašnje, ki ga bo treba rešiti v 
sodelovanju s pravno službo. Vendar to ni osnovni problem. Povedal sem že, 
da gre le za dva dni. V teh dveh dneh pa je bil promet v trgovinah manjši kot 
normalno, ker so ljudje večje nakupe opravili že pred tem. Hkrati pa je treba 
razumeti, da razprava o novih cenah ni mogla biti javna in nove cene niso 
mogle biti v naprej objavljene. Če upoštevamo, da smo reformo pripravljali, 
javno, pa vendar nismo mogli vsega naprej povedati: So torej tudi objektivni 
vzroki. Pri takem hitrem prehodu na nove cene nastanejo objektivne težave, 
ki jih je treba upoštevati. Celotna akcija se je več ali manj opravila preko noči. 
Ni pa bila povsod dovolj zatesnjena ter je zaradi nekaterih razpok prišlo tudi 
do nekaterih neprijetnih ekscesov, kot je bil to na primer naval na bencinske 
črpalke. To kaže na potrebo, da se takšne akcije le morajo pripravljati dis- 
kretno. Druge pomoči ni. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Matko Kavtičnik. 

M a tko Kavtičnik: Menim, da bi le morali malo bolj prisluhniti 
diskusiji na terenu in upoštevati, da večina gospodarskih organizacij ne bo 
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mogla povečati osebnih dohodkov tako kot so se povečale cene. Ravno zdaj ni 
primeren čas, da razpravljamo o uvedbi novih 2®/» prometnega davka, kar 
bodo jutri ljudje v časopisih že čitali. Ljudje v gospodarskih organizacijah so 
že zdaj v težki situaciji. Vsak dan so sestanki o tem, kako se bodo znašli v 
tistih gospodarskih organizacijah, kjer imajo že zdaj nizke osebne dohodke. 
Naša skupščina pa v tej situaciji, ko se življenjski stroški povečujejo za 20, 
30 ali celo 35°/o, ponovno sklepa o dodatnih 2*Vo, menim, da ni primerno, da 
o tem razpravljamo ravno v tem času. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Andrej Lah. 

Andrej Lah : Predlagana stopnja dodatnega prometnega davka, četudi 
jo Skupščina sprejme v maksimalni meri, po -gradivu sodeč, ne zadošča za 
kritje škod, ki so posledice elementarnih nezgod. Ce tega ne krije v Sloveniji, 
sem prepričan, da toliko manj na tistih področjih, ki so bila znatno bolj 
prizadeta. Čeprav se v načelu strinjam z uvedbo te pomoči v obliki solidarnosti, 
ki pa bi po mojem mnenju bila dosti bolj razumljiva, če bi jo pokazala celotna 
država. Do prizadetih področij, pa se mi zdi tako reševanje zadev nepravilno 
zato, ker stvar zopet samo delno rešujemo. Rešujemo jo namreč tako, da že 
vnaprej vemo, da ne bo rešila problema v celoti. 

Predsednik Leopold Krese: Menim, da so pripombe glede naglice in 
glede nesolidno pripravljenega gradiva upravičene. Prav tako pa mislim, da je 
treba upoštevati to izredno stanje, v katerem se nahajamo, ko bomo najbrž 
še pozneje morali z izrednimi ukrepi uvajati nekatere predpise. S tega stališča 
bi bilo treba to opravičilo in razlago Izvršnega sveta dobrohotno vzeti na 
znanje. Popolnoma upravičena pa je pripomba, da se to v normalnem poslo- 
vanju ne sme ponavljati. 

Glede tega zakona pa mislim, da je pri splošnem stanju novega reformi- 
ranega gospodarstva potrebno, da republika taka sredstva za kritje škode po- 
vzročene po elementarnih nesrečah ostvari. To je tudi popolnoma v skladu 
s stališči glede delitve dohodka, ki naj ostane tam, kje se ustvari. Kolikor bi 
mi še naprej vztrajali, da je to stvar federacije, potem mora seveda federacija 
ustvarjati ta sklad tako, da obremeni republiko in bo seveda zopet Slovenija 
najbolj obremenjena. 

O upravičenosti takega sklada v republiki smo se lahko prepričali lani, 
ko je bil potres v Litiji. Trikrat ali štirikrat smo o tem razpravljali na našem 
zboru, stavljena so ibila poslanska vprašanja in zahteve Litijčanov, da se jim 
nekaj škode pokrije, vendar smo le s težavo nekaj spravili skupaj, ker pre- 
prosto za to ni bilo sredstev. Ni jih imel niti DOZ niti republika. Drugo je 
vprašanje, ali se da dobiti ta sredstva iz kakih drugih virov. Zdaj vse kaže, 
da drugih virov ni. Tak vir je tudi federacija predvidela s svojim zakonom. 

Strinjam se s tem, da je bilo treba predložiti program za trošenje sredstev. 
Vendar se več kot načelno razpravljati najbrž ni dalo, razen kolikor je že 
sedaj mogoče ugotoviti posledice elementarnih nesreč v Sloveniji. Ne vemo 
pa, kaj bo jutri. Ne bi bilo prav, da bi ta sredstva že sedaj razdelili, ampak 
je bolje, da ta sredstva dejansko predstavljajo rezervo za primer, ko zadene 
taka nesreča našo ali sosedno republiko, ker si bomo med seboj še morali po- 
magati. 
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Sedaj se prizadeti obračajo na delovne kolektive itd. Tega naj 'bi bilo' čim 
manj. Potrebna so tu redna sredstva, ki so na razpolago in s katerimi se soli- 
darno priskoči na pomoč. To ni samo naša, ampak to je mednarodna solidar- 
nost. Vi veste, da je Skopju pomagal ves svet. Tembolj velja to za državo, ki 
ima več republik. Zato menim, da bi bilo treba pri tem programu in pri delitvi 
teh sredstev sprejeti načelo, da se ta sredstva potrošijo izključno, v te namene. 

Opažamo, da živimo v obdoblju, ko se vsak dan dogajajo nesreče. Pred 
kratkim so bila v Italiji katastrofalna neurja, ki se lahko vsak čas pojavijo 
pri nas. Zato menim, da bi bilo potrebno sprejeti ta zakon. 

V razpravi so bile dane pripombe v zvezi s postopkom. Če tov. Altova 
smatra svoj predlog o zmanjšanju na 1'% za amandma k zakonu, potem mo- 
ramo, preden pridemo na glasovanje o zakonu, razpravljati oziroma glasovati 
o tem amandmaju. 

Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovarišica Dragica Rome. 

Dragica Rome: Menim, da zbiranje prispevka v tem trenutku ni 
primerno, zato za 2 ®/o prometni davek ne bom glasovala. Bilo bi pa res po- 
trebno, kljub temu, da sem rekla, da sedaj ni primeren čas, da obstoja tak 
sklad za elementarne nezgode. Zato mislim, da bi bilo primerno, da obravna- 
vamo, uvedbo 1 % prometnega davka. Če bi morebiti kasneje ugotovili, da po 
programu iz tega sklada nikakor ne moremo kriti niti najnujnejših stvari, 
lahko kasneje to stopnjo dvignemo na 2'°/o. Če sem prav razumela tovariša 
inž. Kotnika, je rekel, da sedaj sprejemamo to stopnjo, ki je kasneje ne bo 
mogoče zvišati. Hkrati pa je rekel, da pa jo kasneje, če bomo videli, da je 
sredstev preveč, lahko znižamo. 

Zato predlagam, da razpravljamo o uvedbi 1 **/o prometnega davka za 
povzročene poplave in škode. Vsaj do septembra pa je, kljub temu, če bi 
predpisali samo 1 °/o prispevek, potrebno predložiti program trošenja sredstev. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Zaupana mi je bila dolžnost, da po lanskih oktobrskih 
poplavah vodim republiško komisijo za ocenjevanje poplavnih škod. Ta komi- 
sija je imela svoje pomočnike v številnih občinskih in takratnih okrajnih 
komisijah, ki so na osnovi ogleda ugotovile realne vrednosti takšnih škod. Kot 
je bilo že tukaj povedano, so te škode bile takrat ocenjene v višini 17 milijard 
600 milijonov din. 

Te škode so bile seveda doslej zelo različno pokrite. Škode, ki so nastale 
v industriji v znesku nekaj milijonov manj kot 3 milijarde dinarjev, so bile 
v znatnem delu pokrite z odškodninami DOZ. Te odškodnine pa se seveda 
izplačajo le za stvari, ki so bile zavarovane. Ta sredstva pa običajno ne omo- 
gočijo tudi obnovo tistih objektov, ki so bili prizadeti. Zato, da bi posamezni 
objekti ponovno začeli obratovati, so morali delovni kolektivi dodati precejšnja 
lastna sredstva. Kot primer takšnega nerešenega problema so poškodovane me- 
talurške peči v cinkarni v Celju. Poleg odškodnin, ki jih je dobilo to podjetje 
od DOZ, se je naša in seveda tudi občinska komisija prizadevala pri zvezni ko- 
misiji pridobiti možnost, da bi tako, kot je bil to primer na Hrvaškem in na 
drugih poplavljenih območjih, ta industrija dobila iz rednih bančnih sredstev 
manjkajoča sredstva za razliko od sredstev DOZ pa do potrebnih sredstev za 
odpravo posledic po tej elementarni nesreči. Ta redna bančna sredstva naj bi 
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zagotovila investicijska banka, ki jih je v primeru drugih republik v izdatni meri 
tudi uspela zagotoviti. Toda celjsko podjetje takih sredstev ni dobilo in so ostale 
tiste metalurške peči take, kot jih je prizadela poplava. 

Gospodarstvo je nadalje utrpelo znatno izgubo na uničenih zalogah repro- 
dukcijskega materiala, ki je bil uvožen. Škoda je bila povrnjena v dinarjih, ne 
pa tudi v ustreznih deviznih sredstvih. Tega komisiji zaradi znane devizne situa- 
cije ni uspelo izposlovati. Takih škod pa je bilo sorazmerno precej. To je bil 
tudi razlog, da številne gospodarske organizacije niso uspele pravočasno izvoziti 
s pogodbo določenih količin, hkrati pa so seveda izpadle tudi ustrezne devizne 
kvote. Vendar pa je tu položaj še vedno boljši kot pa je na primer v kmetijstvu. 
Imam podatke o tem, kolikšna škoda je bila povzročena družlbenemu kmetijstvu, 
kolikšna škoda je v privatnem kmetijstvu, na osebnem imetju, na stanovanjih 
v družbeni lastnini in na komunalnih objektih. Vse skupaj znese nekaj čez 
dve milijardi dinarjev. Ta škoda je bila deloma krita tako, da so občinski davčni 
organi predpisali manjše davke, kar pa gre seveda na račun zmanjšanih pro- 
računskih dohodkov. Osebno imetje je bilo malenkostno povrnjeno v tej obliki, 
da so državljani lahko na osnovi zveznega predpisa najeli ugodnejše potrošniške 
kredite. Za druge prizadete kot npr. za stanovanja v družbeni lastnini in za 
komunalne objekte pa v glavnem ni bilo sredstev, iz katerih bi lahko krili 
škodo. 

Najbolj občutna pa je bila škoda na cestah, ki je podrobno ugotovljena. 
Ta škoda je ugotovljena tako, kot so to zahtevali zvezni upravni organi takrat, 
ko se je naša komisija potegovala za dodelitev treh milijard dinarjev kredita 
za odpravo posledic škod na cestah. Ocena škode na cestah, ki so jo povzročile 
oktobrske poplave, se vam verjetno zdi izredno visoka, saj znaša 6,5 milijarde. 
Toda ta škoda je s posebnim elaboratom povsem točno ugotovljena in sicer tako, 
da je točno določen kraj, obseg in popravila, ki so potrebna. Glede tega ne 
moremo očitati cestnim podjetjem nobene špekulacije. Mimogrede bi omenil, 
da so njihove prijave škod bile visoke, vendar so republika in občinske komisije 
te škode prav tako visoko ocenile. 

Na lokalnih cestah, ne upoštevajoč cest 4. reda, je bilo škode za 1 480 000 000 
dinarjev, na objektih vodnega gospodarstva pa za 4 564 000 000 dinarjev. Tudi ta 
škoda je dokazana z elaboratom, ki je glede natančnosti povsem podoben elabo- 
ratom, ki se delajo za nove investicijske objekte. Ta škoda na lokalnih cestah 
in vodnem gospodarstvu je ostala v glavnem nepokrita. Za kritje teh škod so 
bila namenjena sredstva proračunske rezerve iz leta 1959 in 1964, ki so jih smele 
prizadete občine pa tudi republika uporabiti in ki so znašala okoli 3 000 000 000 
dinarjev. Ta sredstva je bilo mogoče uporabiti samo za odpravo posledic po 
elementarnih nesrečah. Tudi ni bilo mogoče prelivati ta sredstva iz občin, kjer 
je bilo na razpolago več sredstev, škoda pa je bila sorazmerno manjša na pod- 
ročju, kjer je bilo to stanje drugačno. Zato so ostale znane škode na cestah in 
v vodnem gospodarstvu povsem nepokrite. Delno so bile krite s sredstvi za redno 
vzdrževanje, vendar pa imajo zato sedaj cestna podjetja izgubo približno za 
3 milijarde dinarjev, ki jih je naša komisija za poplave skušala dobiti od Zvez- 
nega izvršnega sveta vsaj kot petletni kredit. 

Pri vodnem gospodarstvu gre za to, da bi se obnovili in ustvarili potrebni 
obrambni pogoji na spodnjem delu Save pri Brežicah in na Savinji pri Celju. 
Na teh področjih je škoda, ki jo je DOZ plačeval v povprečju zadnjih desetih let, 
znašala okrog 2 milijarde dinarjev letno. Odprava vzrokov za te nesreče pa bi 
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ob udeležbi lokalnih organov stala samo približno 2 milijardi dinarjev. Jasno je 
torej, da bi se taka obramba pred poplavami izplačala že v enem letu in pol. 

Znano je, da v Celju te poplave v glavnem prizadenejo predvsem indu- 
strijske dele mesta, ki po predpisih morajo biti zavarovani. Zato pa ima zava- 
rovalna skupnost v Sloveniji svoje rezervne sklade skoraj prazne in ne more 
več dolgo prenašati tako velikih tveganj. Podobno področje je okoli Pesnice, 
kjer nastaja škoda pri kmetijskem gospodarstvu ter v Ravnah, kjer teče hudo- 
urnik po sredini tovarne. Vse te ter še nekatere druge manj pomembne stvari so 
bile navedene v predlogu za zvezno komisijo za poplave, ki naj bi odobrila tri 
in pol milijarde dinarjev kredita za dobo 5 let, s katerim bi odpravili posledice 
oziroma vzroke škod po poplavah. Poleg že omenjene 3-milijardne škode na 
cestah, tri- in pol milijardne škodo na vodno-gospodarskih objektih ter škode 
na drugih objektih, ki je ocenjena na 3,6 milijarde dinarjev, je samo na uničenih 
pečeh v cinkarni v Celju škode za 722 milijonov dinarjev. 

Po izidu tega zakona smo pričakovali, da morajo zvezni organi na nek način 
omogočiti povrnitev te škode. To škodo naj ne bi odpravili z dotacijami, kot so 
bile težnje in želje nekaterih drugih republik, pač pa s krediti. Na tak način bi 
kasneje zopet prigospodarili sredstva, ki bi bila potrebna za vračanje teh kre- 
ditov. Zvezni organi pa so pod pritiskom številnih podobnih zahtev uveljavili po 
mojem mnenju zelo napredno stališče in rešitev, ki je povsem v skladu z načeli, 
ki jih uvaja gospodarska reforma. Ta rešitev je v tem, da je prepustila repu- 
blikam možnost, da odpravljajo take škode tako kot same hočejo in želijo. 

Če obstojajo kakršnikoli dvomi glede resničnosti podatkov, ki sem jih na- 
vedel, lahko resničnost podatkov dokažem s pomočjo strokovnih sodelavcev, ki 
so pomagali pri delu komisije ter z elaborati, ki jih je izdelala komisija. Dejstvo 
je namreč, da so nastale velike škode, katerih posledice moramo odpraviti. Po 
mojem mnenju je taka odprava mogoča le na kreditni osnovi, ne pa na osnovi 
dotacij ali kaj podobnega. Družbena skupnost se mora zavedati, da je treba za 
škodo prigospodariti tako kot jo mora prigospodariti gospodarska organizacija, 
če jo prizadene elementarna nezgoda. 

Pomembnost tega sklada za odpravo posledic po elementarnih nezgodah je 
v tem, kar je že tovariš predsednik Krese povedal, da ustvarimo rezerve na 
sredstva, s katerimi bi bili v primeru res nujnih potreb sposobni vsaj minimalno 
posredovati. Ne morejo obstajati stabilni gospodarski odnosi, če jih lahko že 
srednje velika, včasih pa tudi manjša elementarna nesreča povsem omaje. Noben 
proračun ne more več veljati, nobeni programi -raznih skladov ne morejo biti 
realni, če neko neurje ali druga elementarna nesreča omaje bilančne odnose. 
Menim torej, da je ena od postavk bolj stabilnega gospodarjenja tudi v tem, 
da si ustvarimo rezerve. Cisto iluzorno pa je misliti, da lahko te rezerve ustva- 
rimo, ne da bi to občutili državljani. To predpis čisto jasno pove. 

Tako je moje mišljenje in zato podpiram uvedbo 2% davka, saj bi bil 
njegov finančni učinek, če bi ga uvedli od 28. 7. pa do 31. 12. približno 7,5 mili- 
jarde dinarjev. Prepričan sem, da bo morala republika pa tudi banke, tudi ne- 
katera druga svoja sredstva, seveda v skladu z ustreznim predpisom, preusmeriti 
tako, da se rezerve povečajo na neko minimalno, pa vendar nujno potrebno 
raven, ki mora obstojati. 

Glede na to, da se davek pobira od ponedeljka, zakon pa bo veljal od danes, 
je treba upoštevati, da je bila v tem času prodaja nedvomno znatno manjša. 
Poleg tega se ta prometni davek nanaša le na industrijske proizvode, ne pa tudi 
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na živilske proizvode. Mislim, da je bilo tega davka v vsej Sloveniji pri najbolj 
optimističnih napovedih lahko pobranega za kakšnih 10 do največ 15 milijonov. 

Mnenja sem, da bi napravili neverjetno zmedo in velike težave, da bi plačali 
za nadure delavcem v trgovini mnogo več kot smo pobrali tega davka, če uki- 
nemo davek za ta dva dni in ga potem zopet na novo uvedemo. Tako ukinjen 
davek nimamo komu vrniti, ker je kupec običajno neznan. Kolikor pa bodo 
kupci zahtevali od trgovine, da vrne neopravičeno zaračunan prometni davek, 
ga bo trgovina seveda morala vrniti. Zneski, ki pa ne bodo vrnjeni, ne morejo 
pripadati, trgovini, ampak temu skladu za odpravo škode elementarnih nezgod, 
sicer pa bo o tem odločala Služba družbenega knjigovodstva. 

Glede veljave zakona pa menim, da nekoliko pretiravamo. Sicer se strinjam 
s tem, da noben predpis ne more veljati za nazaj, vendar v pogojih, v katerih 
smo opravili to zadnjo fazo priprav za prehod na nov gospodarski sistem, res- 
nično ni bilo mogoče opraviti tistega običajnega postopka, ki ga uveljavljamo 
v drugih primerih. Za primer bi povedal, da se drugod po svetu podobne, obi- 
čajno pa tudi manj pomembne stvari, opravijo tako, da ob polnoči objavijo take 
ukrepe. Pa še za to zvedo takrat samo tisti, ki ob polnoči slučajno poslušajo 
radio. Takšni ukrepi so potrebni, da se preprečijo razne špekulacije. 

Zato menim, da je uvedba tega prometnega davka, čeprav se zavedam, da 
poslabšuje življenjsko raven državljanov, potrebna. 

Glede višine odstotka je povsem jasno, da bo republika potrebovala ne le 
sredstva, pridobljena z 2i0/o prometnim davkom, temveč večja sredstva, če bomo 
želeli v resnici ustvariti ustrezne minimalne rezerve. Zato za mene iz čisto 
bilančnih odnosov dvom v enem ali dveh' odstotkih ni sprejemljiv. 

Glede ureditve v drugih republikah bi omenil samo to, da so škode v drugih 
republikah bistveno večje, da pa jih predpisi tako kot nam omogočajo uvedbo 
samo 2Druge republike bodo krile to škodo tako, da se letos od vsake inve- 
sticije pobira prispevek. Za vsakih sto dinarjev transe ali plačila za investicije 
je treba plačati dva in pol dinarja, kar gre v zvezni sklad za odstranitev posledic 
poplav na tistih področjih, ki so nesorazmerno bolj prizadeta kot je npr. bila 
Vojvodina. V naslednjem letu ne bo več solidarnega pokrivanja škod v drugih 
republikah, ampak bodo lahko republike same uvedle dodatne prispevke na 
svoje investicije. 

Slednjič še to. V 4. členu predloženega zakona je napisano, da bo republiška 
skupščina, torej tudi ta zbor, sprejel podroben načrt o tem, kako se bodo ta 
sredstva uporabila. Ne trdim, da morajo biti te škode, ki sem jih navedel, nado- 
meščene, vendar pa se bom pri delitvi sredstev pojavil kot stranka. Naša ko- 
misija bo predlagala, da se na področju vodnega gospodarstva odpravijo tiste 
kritične točke, ki pomenijo stalno nevarnost za poplave. To bomo predlagali ali 
pa boste naš predlog upoštevali, je pa seveda drugo vprašanje. Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ivan Arzenšek. 

Ivan Arzenšek: Strinjam se z mnenjem nekaterih poslancev, ki 
pravijo, da sedaj ni primeren trenutek za uvedbo tega davka. Vendar glede 
na značaj tega prispevka in namen teh sredstev ter glede na škodo, ki je povzro- 
čena zaradi elementarnih nezgod, dejansko ne bi smeli teh dveh odstotkov 
prispevka za poplave postavljati na tako ostrino. Videli smo, kaj se je še pred 
nedavnim dogajalo v naših južnih krajih, ko ni šlo samo za 2 '°/o, ampak za veliko 
več, ko so nekateri ljudje izgubili vse, kar so imeli. Iz besed tovariša Jermana 
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je tudi razvidno, da smo brez rezervnih sredstev. Ako bi vsaj v republiškem 
merilu imeli neke rezerve in možnost prelivanja sredstev, bi bil to bolj primeren 
način, da rešimo nastali položaj. Vendar te izbire nimamo. Zato v celoti soglašam 
s predlogom, da uvedemo 2 '°/o prispevek za poplavljena področja. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Miro Benedejčič. 

Miro Benedejčič: Menim, da se je v razpravi pokazalo veliko ne- 
jasnosti, ki nam onemogočajo, da ise jasno opredelimo pri sprejemanju pred- 
loženega zakona. Glede na to, da ni dovolj točnih podatkov in da ni programa 
trošenja teh sredstev, Se pridružujem predlogu poslanke Rometove, da se za- 
enkrat predvidi 1 % davek od prometa blaga na drobno za odpravo škod na 
poplavljenih področjih. Do septembra pa naj bi bil predložen Skupščini točen 
program trošenja sredstev. Tedaj bi se lahko odločili za večji odstotek, če bi to 
bilo potrebno. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim, tovariš Alojz Stegu. 

Alojz Stegu: V zvezi s poprejšnjo uporabo predpisa se s praktičnega 
stališča popolnoma strinjam s predstavnikom Izvršnega sveta tovarišem Kotni- 
kom, da bi bil 2-kratni popis blaga vendar le prehudo breme, saj je že sam popis 
zahteval veliko naporov. To sem imel priliko videti, ker sem tudi sam sodeloval 
pri tej akciji. Ta akcija je bila po> nepotrebnem zapletena tudi zaradi načina pri 
izvajanju in nepopolnih tolmačenj. Zato menim, da je bolje spregledati to po- 
prejšnjo uporabo predpisa, kakor še enkrat opraviti popis blaga, ki je poleg 
tega tudi vezan na zelo velike stroške. Glasoval bom za sprejem zakona s po- 
udarkom, da se morajo zbrana sredstva resnično namensko uporabljati. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala. Besedo' ima tovarišica Tatjana 
Menna. 

Tatjana Menna: Glasovala bom za 2°/o prometni davek. Strinjam 
se s pripombami, ki so bile izrečene glede tega, da sedaj ni primeren čas za 
uvedbo tega davka. Vendar pri nas že dalj časa ni in ne bo primernega trenutka 
za tako stvar. Elementarne nesreče pa kot izgleda ne čakajo. Glede na to, da so 
te elementarne nesreče tako pogoste in škoda tako ogromna, menim, da je 2 °/o 
prometni davek upravičen in še zdaleč ne bo zadostil tistim potrebam, ki jih 
imamo. Sem pa zato, da glede na to, da nimamo predloženega programa, ob 
sprejemanju programa, ponovno razpravljamo o tem, kako naj se ta sredstva 
delijo. To predvsem iz razloga, ki ga je navedel že predgovornik, da bomo morali 
pri sanaciji teh škod biti pozorni na to, kaj so škode in kaj je malomarnost, ki 
je bila povzročena zaradi nepazljivosti odgovornih ob teh nesrečah. Lep primer 
nepazljivosti je teh 2000 ton pšenice. Za sanacijo takih škod pa nisem. Glasovala 
bom torej za 2% prometni davek. 

Predsednik Leopold Krese: Še enkrat se javlj am k razpravi. Menim, 
da v Sloveniji ni potrebno ustanoviti takega sklada samo iz razlogov, o katerih 
smo tu že govorili, temveč zaradi tega, da smo na te nesreče pripravljeni, kar je 
nujno povezano tudi s stabilizacijo gospodarstva. S tem v zvezi uvajamo tudi 
nekatere druge ukrepe, kot je obvezno zavarovanje v kmetijstvu itd. Tak je 
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tudi ta varnostni sklad, s katerim bi pomagali prizadetim gospodarskim orga- 
nizacijam ali pa državljanom. 

V Sloveniji moramo ustanoviti tak sklad, ker v zveznem merilu več tega 
sklada ne bo. To je v skladu z gospodarsko reformo, saj si prizadevamo in si 
bomo še nadalje prizadevali, da bodo sredstva ostajala tam, kjer se ustvarjajo. 
Kolikor še naprej računamo tudi na tem področju na večjo zvezno udeležbo, 
potem se bo to odrazilo pri delitvi narodnega dohodka, s čimer se pravzaprav 
ne strinjamo. 

Podpiram uvedbo 2 «/o davka, ker pri 1 °/0 davku dobimo komaj toliko, ko- 
likor je potrebno za ponovno že ugotovljene škode. Ne bi imeli niti toliko sred- 
stev, da bi bili vsaj minimalno pripravljeni za primer katastrofe. Sicer bi bilo 
dobro, da teh sredstev ne bi nikoli rabili, vendar moramo imeti taka sredstva 
pripravljena. Za ilustracijo naj povem, da je bilo v zadnjih letih v Jugoslaviji 
škode zaradi raznih elementarnih nezgod preko 2000 milijard. Večje neurje 
lahko povzroči milijardno škodo samo v eni gospodarski organizaciji. 

Mislim, da mora naš zbor biti zainteresiran za to, da razpolagamo s takim 
skladom. Strinjam pa se s tem, da si, zagotovimo, da so sredstva sklada v resnici 
namensko uporabljena. Bolje je, da si sedaj ustvarimo rezerve, kot pa da v 
primeru elementarne nezgode ponovno iščemo in zbiramo sredstva. Bolj logično 
in politično bolj utemeljeno je, da 2%> dodatni davek, če v enem ali dveh letih 
ne bo večjih nesreč, lahko začasno umaknemo ta zakon, ker si medtem že 
ustvarimo potrebne rezerve. To bi bilo za gospodarstvo tudi bolj zanesljivo. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Matko Kavtičnik. 

Matko Kavtičnik: Iz razprave tovariša Jermana sem povzel, da se 
ta 2 °/o prometni davek nanaša samo na industrijske proizvode, kar pa v zakonu 
ne piše. To pa stvar bistveno spremeni. 

Inž. Viktor Kotnik: Prvi davek je splošni prometni davek, ki ga 
uvaja zveza, ki znaša v povprečju 12 fl/o. To je ta novi prometni davek, ki se je 
prej obračunal v proizvodnji in se zdaj prenaša v trgovino. Pri tem prometnem 
davku so udeležene republike z 20 %». Imamo pa še drugi prometni davek v mak- 
simalni višini 6 °/o, ki so ga lahko razpisovale občine in republike in to predvsem 
na industrijske proizvode. T'a dva odstotka, ki jih sedaj uvajamo, se nanašata 
na prometni davek, ki so ga do sedaj razpisovale občine oziroma republike. 
To pomeni, da so tisti proizvodi, ki so smeli biti obremenjeni s 6 °/o, lahko 
zdaj obremenjeni še dodatno z 2l0/». To je v zakonu čisto jasno določeno in o 
tem ne more biti nobenega dvoma. Ker pa so iz obdavčitve izvzeti prehrambeni 
oziroma živilski artikli, pomeni, da ta 2 '°/o ne bosta vplivala niti na ceno kruha, 
niti na ceno olja in mesa. 

Matko' Kavtičnik: Ali bi kaj škodovalo, če bi v zakonu bilo napisano 
»na industrijske«? 

Inž. Viktor Kotnik: Da, ker je to povedano z drugim zakonom. 

Matko Kavtičnik: Cebi kot dodatek k zakonom napisali »v skladu 
z zakonom, ki že velja, bi morda odpravili zlorabe, ki lahko sedaj nastanejo 
zaradi te pomanjkljivosti. 
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Inž. Viktor Kotnik: Do zlorabe ne more priti, ker je to jasno raz- 
vidno iz zveznega zakona. 

Rekel pa bi samo še nekaj o dvomu, ki je nastal glede višine odstotka in 
časa, v katerem uvajamo dodatni prometni davek. Vse analize kažejo, da ta 
2%> ne bosta zadostovala. Ce pa se odločimo za še manjši odstotek, že vnaprej 
vemo, da ne bomo mogli pokriti vsega. 

Zato ne vidim nobenega razloga, zakaj bi pri tem zakonu delali izjemo. 
Ne smemo pozabiti, da je sedaj najbolj ugoden trenutek za to, ker če že pove- 
čujemo cene za 40 ali 50 °/o in jih dodatno povečamo še za eden ali dva odstotka, 
predstavlja to manjši pretres, kot če pozneje zopet vznemirjamo potrošnike s 
podobnim ukrepom. Končno moramo priti do bolj stabilnih odnosov, ti pa se 
morajo formirati na trgu z ekonomskimi cenami. Na drugi strani pa tudi ne 
moremo stalno vznemirjati potrošnikov z vedno novimi cenami. Psihološka stran 
pri izbiri tega trenutka je izredno pomembna. Ni mi jasno, zakaj bi ravno pri 
tem najmanjšem posegu delali izjeme in povzročali kasneje dodatne težave. 

Predsednik Leopold Krese: Medtem sem bil obveščen, da je tudi 
Republiški zbor sprejel obravnavani zakon kot tudi ostale zakone in odloke 
v predloženem besedilu. To seveda ne pomeni, da bi imelo to sprejetje kakšen 
vpliv na našo odločitev. Republiški zbor je sejo končal in čaka na naše odločitve. 

Prosim, če kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Edo Komočar. 

Edo Komočar: Vprašal bi tole. Ni mi znano, če zvezni zakon dovoljuje, 
da bi lahko ta prometni davek uvedli dlje kot do decembra prihodnjega leta. 
Ce lahko, potem predlagam, da uvedemo 1 ■% do 1967. leta ali pa do 1968. leta. 

Predsednik Leopold Krese: Rekli smo že, da moramo te 3 milijarde, 
ki jih s tem dobimo, v najbližji prihodnosti izplačati za lanske škode. Letos pa 
so tudi že nastale škode. Tako mislim, da je prav, da smo pripravljeni za posre- 
dovanje, če nas kaj doleti. Ne bi pa kazalo iti na dolgoletno zbiranje. 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik! Glede teh .vprašanj menim, da 
imamo možnost, da izkoristimo 2 <Vo do konca prihodnjega leta. Prav tako imamo 
možnost, da jih med letom ukinemo, ne moremo pa jih povečevati. 

Popolnoma pa je jasno, kar pa v razpravi ni bilo, da se ne more trositi teh 
sredstev, dokler o tem ne sklepa skupščina. V septembru bo republiški skup- 
ščini predložen celoten program uporabe teh sredstev in bo Skupščina morala 
prej dati svoj pristanek. Kolikor pa zbor meni, da to ni potrebno, potem lahko 
takoj sklenemo, da bomo uvedli 1 °/o davek. 

Predsednik Leopold Krese: Ali ima predstavnik odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov k temu kakšno drugačno stališče od prvot- 
nega? Prosim, tovarišica Grilčeva. 

Elka Grilc: Odbor je na svoji seji obširno razpravljal o potrebi, da se 
uvede ta prometni davek, kakor tudi v višini odstotka. Soglasno je sprejel pred- 
log, da se predpiše 2% dodatni davek in pri tem predlogu tudi vztraja. 

Predsednik Leopold Krese: Ali tovarišici Altova in Rometova vztra- 
jata pri svojih amandmajih? (Da.) 
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Dajem na glasovanje predlog amandmaja, da se dodatni davek zniža za 
1 %. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (5 poslancev dvigne roko.) 
Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona s pristavkom, da se v septembru mesecu predloži program porabe teh 
sredstev z vso dokumentacijo, naj dvigne roko. (51 poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (1 poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo 
roko.) 

Ugotavljam, da jfe predlog zakona sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek za 
drugo polletje 1965. 

Predlagatelj odloka je odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora. Odbor je za svojega predstavnika določil tovariša Iva Pignarja. Ali želi 
tovariš Pignar besedo? (Ne želi.) 

Naš stalni odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in zakono- 
dajno-pravna komisija sta prav tako obravnavala ta predlog in dala svoji po- 
ročili. Ali želi predstavnik odbora ali komisije dati ustno poročilo? (Ne.) 

Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet v predloženem besedilu. Ta zakon je v ena- 
kem besedilu sprejel tudi Republiški zbor in je tako dobil svojo veljavo. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o najvišji meji, 
do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika tovariša Staneta Šeliha, repu- 
bliškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. Zeli morda tovariš Šelih 
dati še dodatno poročilo? (Ne želi.) 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je prav tako raz- 
pravljal o tem zakonu in dal pismeno poročilo. Zeli morda predstavnik odbora 
dati še ustno poročilo? (Ne želi.) 

Potem prehajamo na razpravo. 2eli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, 
potem prehajamo na glasovanje o predloženem zakonu. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. Tudi ta zakon je Repu- 
bliški zbor sprejel v enakem besedilu. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o oprostitvi pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah 
jugoslovanskih železnic. 

Predlog zakona je skupaj z obrazložitvijo Skupščini predložil Izvršni svet, 
za svojega predstavnika pa je določil tovarišico Dragico Dekleva, pomočnika 
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republiškega sekretarja za finance. Zeli morda tovarišica Deklevova dati še ustno 
obrazložitev? (Da.) Prosim. 

Dragica Dekleva: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Pred 
neposrednim začetkom izvajanja ukrepov za izvedbo gospodarske reforme je 
Izvršni svet posebej pozorno in obsežno razpravljal o spremembi, ki jo predlaga 
s predmetnim zakonom. 

V začetku letošnjega leta se je ob sprejemanju družbenega plana in planov 
proračunov za leto 1965 Izvršni svet odločil predlagati Skupščini zakon o opro- 
stitvi železniških delavcev plačevanja prispevka od doseženega dohodka iz delov- 
nega razmerja, da bi tako prispeval h kritju primanjkljaja za modernizacijo 
železniškega prometa v Sloveniji, kar je ena od nujnih potreb v našem gospo- 
darstvu. Ze takrat smo menili, da so proračunska sredstva za družbeno-politične 
skupnosti v Sloveniji prenizka. Kljub temu je bil takrat Izvršni svet mnenja, 
da je to treba storiti in je Skupščina mnenje Izvršnega sveta potrdila ter zakon 
sprejela. 

Medtem pa so se ob izvedbi gospodarske reforme razmere spremenile. Ni- 
kakor ne morem reči, da se je nujnost po modernizaciji kakorkoli zmanjšala. 
Znižala pa so se proračunska sredstva. Ne glede na potrebe pri vseh prora- 
čunskih dejavnostih je treba, če hočemo vsestransko podpreti reformo v gospo- 
darstvu, omejiti tudi proračunsko potrošnjo. Proračunska potrošnja naj se ne le 
racionalizira, temveč tudi shaja s skrajnim varčevanjem ob minimalnih virih 
za pridobivanje sredstev. 

Omenjena omejitev sredstev se izvede predvsem tako, da se zmanjša pri- 
spevek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja od sedanjih 14,5 '%> na 8°/». 
Za proračune v naši republiki pomeni to izpad za čez 11 milijard dinarjev, kar 
je za 9 :%> sredstev manj glede na majsko republiško oceno za leto 1965. Upo- 
števajoč pa, da. se bo ta omejitev izvedla le v zadnjih petih mesecih tega leta, 
pomeni to znižanje vseh proračunskih sredstev v Sloveniji za skupno okoli 20 
do 25 ^/o, kar pomeni za posamezno družbeno-politično skupnost neprimerno več, 
kakor je ta odstotek. Pri tem seveda ne upoštevamo sprememb v cenah, ki posa- 
mezne dejavnosti prizadenejo zaradi raznih zvišanj stroškov in neupoštevaje 
valorizacijo osebnih dohodkov uslužbencev v proračunskih dejavnostih. Raz- 
umljivo je, da bo vse to terjalo še večje omejitve in odpravo nekaterih postavk, 
za katere smo še pred kratkim menili, da so za razvoj naših družbenih služb 
potrebne. 

Posebej želim opozoriti na osnovno šolstvo in socialno varstvo, kjer bo treba 
skrajnih naporov, da bi se ohranilo stanje, ki ju ne bi preobčutno prizadejalo. 
Za ohranitev sredstev prav tem službam je bilo s predsedniki občinskih skupščin 
dogovorjeno, da se predlaga prenehanje te oprostitve. 

Vse to je imel Izvršni svet pred očmi, ko se je odločil predlagati Skupščini, 
da se oprostitev plačevanja prispevkov iz osebnega dohodka od delovnega raz- 
merja delavev v organizacijah jugoslovanskih železnic ukine. Opisani napori 
povzročajo, da proračuni občin in republike ne morejo več pogrešati 810 mili- 
jonov svojih čistih proračunskih sredstev in 203 milijone sredstev, ki gredo iz 
tega naslova za skupne rezerve gospodarskih organizacij. Nadaljnja oprostitev 
bi torej odtegnila družbeno-političnim skupnostim v Sloveniji 1 milijardo 13 
milijonov dinarjev. Pri tem moramo še posebej upoštevati težak položaj občin, 
ki svojih družbenih služb že tako niso mogle ustrezno financirati. Zato je razum- 
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ljivo, da tovarišicam in tovarišem poslancem predlagam, da predlagani zakon 
sprejmejo. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala. Odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov in zakonodajno-pravna komisija sta prav tako razpravljala 
o predlogu zakona in predložila pismeni poročili. Vabim predstavnika odbora in 
komisije, da dasta še ustni poročili. 

SavoVovk : Kot poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov vam lahko posredujem razpravo s skupne seje odbora za družbeni 
plan, finance in proračun Republiškega zbora ter zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije. 

Takrat smo približno ugotovili naslednje: Vsi prisotni člani obeh odborov 
in komisije smo se strinjali, naj načeloma ne bo v gospodarstvu nobenih pri- 
vilegijev. 

2. V razpravi o predlogu zakona je bilo podano mnenje, da se s tem osnut- 
Kom zakona odtegujejo sredstva gospodarstvu, konkretno železnicam, in usmer- 
jajo v proračunsko potrošnjo. 

3. Glede na obstoječi zakon je železnica opravila poprejšnje priprave ter 
sedaj izvaja modernizacije prog. Zato bi bilo potrebno železnico poprej obve- 
stiti, da prenehajo te oprostitve npr. z 31. 12. 1965. 

4. Člani odbora smo ugotovili, da ni bilo na razpolago načrta o omejitvah 
proračunske potrošnje, niti načrtov za rebalans proračunske potrošnje. 

5. Zaradi vsega navedenega smo bili mnenja, da se obravnavanje in skle- 
panje o predloženem zakonskem osnutku odloži do razprave o celotnem reba- 
lansu republiškega proračuna. 

Kot smo obveščeni, je Republiški zbor sprejel predlagani zakon. Čeprav ne 
bi želel, da pride do nasprotij ali formalnih težav, ne morem kot poročevalec 
spreminjati stališča našega odbora ter vztrajam na tem stališču. Pozivam pa 
zbor, da ta problem temeljito prouči. 

Predsednik Leopold Krese: V imenu zakonodajno-pravne komisije 
želi besedo tovarišica Fišerjeva. 

Ljudmila Fišer: Kot predstavnik zakonodajno-pravne komisije ni- 
mam pripomb. Včeraj smo po vsestranski obravnavi predlagali, naj se ne 
glasuje proti temu zakonu, pač pa da se sprejem zakona odloži. Poprej pa naj 
se železniška podjetja v Sloveniji o tem obveste, da bodo pripravljena na izpad 
teh sredstev, ki so jih sicer planirala za leto 1965. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Prosim, 
kdo želi besedo? Besedo ima inž. Viktor Kotnik. 

Inž. Viktor Kotnik: Rad ibi se dotaknil problema odložitve tega za- 
kona. Nedvomno je res, da je v marsikaterem primeru najbolje, da se zadeva 
v miru temeljito preštudira. Vedeti pa moramo, da je to poseben primer. Ce ta 
zakon odložimo, se stanje, kakršno je sedaj, nadaljuje. To pomeni, da proračuni 
vsak mesec izgubijo približno 160 milijonov din. Predlagana odložitev bi po- 
menila torej manjši dotok proračunskih dohodkov že takoj v naslednjem mesecu. 
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Dan je bil prigovor, da si ni mogoče ustvariti prave slike, ker niso pred- 
loženi rebalansi proračunov. To je točno, vendar v tako kratkem času od 
sprejetja zveznih zakonov, ki so bili sprejeti v soboto, pa do danes ni mogoče 
opraviti tako obsežnega dela. Predvsem pa ne smemo pozabiti, da je republika, 
po zakonu, ki je bil sprejet tudi v naši Skupščini, dolžna, da pri sestavljanju 
proračunov sodeluje z občinami. Republiški izvršni svet je imel prvi tak sestanek 
s predsedniki občin že v ponedeljek. 

Pokazalo se je, da zahteva rebalans proračuna izredno obsežno delo, po- 
sebno v primeru, ko ne gre za linearno zniževanje, temveč za poglobljeno analizo, 
za odločitve in selekcije v proračunski potrošnji. Čisto jasno je, da ni mogoče v 
petih mesecih vseh proračunov zmanjšati za 25°/o, če ne naredimo nekih izjem- 
nih posegov. To pomeni, da se morajo vsi proračuni, tako republiški kakor tudi 
občinski, prilagoditi novim razmeram in v tej zvezi občutno zmanjšati nekatere 
postavke. Obenem bo treba za nekatere dejavnosti poiskati druge rešitve ali 
pa jih celo ukiniti. Samo procentualno zmanjšanje vseh izdatkov ne bi rešilo 
problemov, posebno če vemo, da gre večji del proračunskih sredstev za osebne 
dohodke, kjer pa je vsako zmanjšanje zaposlenih vezano na določen rok. Poleg 
tega je namenjenih v občinah večji del izdatkov za šolstvo, kjer zmanjšanje 
verjetno sploh ne bo mogoče. Pri tem mislim na dejanske izdatke, ki jih imamo 
v šolstvu, čeprav so v šolstvu tudi določene rezerve, predvsem v preobsežni 
administraciji. 

Opozoril bi še na to, da je stanje pereče zaradi tega, ker v naslednjih mesecih 
ne moremo poslovati s proračuni, v katerih za predvidene izdatke ne bi imeli 
kritja. Osnova naše reforme in stabilizacije je v tem, da prenehamo s tako 
imenovanim nepokritim financiranjem. Kreditiranje proračunskih izdatkov je 
možno samo še dva meseca. Po tem roku ne bomo imeli nobenih možnosti več, 
da bi v banki dobili sredstva za kreditiranje proračunskih izdatkov. To pomeni, 
da je treba proračune dejansko sestaviti tako, da bodo do konca leta izravnani 
dohodki in izdatki. 

Tudi struktura proračunov je izredno pereča-. Če upoštevamo, da se osebni 
dohodki v naslednjih 5 mesecih ne bi zmanjšali, bo treba v tem času skrčiti 
materialne izdatke za 80 ®/o. Če pa upoštevamo, da so v materialnih izdatkih 
zajeti stroški za kurjavo, razsvetljavo in drugi stroški, ki se bodo celo povečali, 
predstavljajo rebalansi seveda izredno težko nalogo. 

Jasno je, da moramo z rebalansi proračunov začeti predvsem pri investi- 
cijah. Pri tem je treba upoštevati, da nekatere investicije, kot npr. za šolstvo, 
ne bi smeli omejevati. Vse druge investicije pa bodo morale biti občutno zmanj- 
šane. To velja tako za republiške kot za občinske objekte. Posledice bodo za 
posamezne objekte težke. Zmanjšanje investicij pa se bo odrazilo tudi na grad- 
bena podjetja, ki te objekte gradijo. Menim, da je pravilno, da začnemo varčevati 
predvsem pri tistih objektih, ki nimajo takega pomena kot npr. nekatere šole. 

V takem položaju je torej jiujno, da sredstva iz oprostitve plačevanja pri- 
spevkov iz osebnega dohodka od delovnega razmerja delavcev v organizacijah 
jugoslovanskih železnic, kar znaša približno 10 l0/o celotnega primanjkljaja pro- 
računov, vrnemo proračunom. Menim, da v novih pogojih gospodarjenja pre- 
nehajo vsi načelni razlogi, ki bi govorili za to, da bi to oprostitev železnici še 
naprej priznali. Strinjam se z mnenjem odbora, da bo ta nenadnost pri železnici 
precej boleča. Vendar pa opozarjam na to, da bo ta nenadnost enako prizadela 
tudi vse druge investicijske objekte in vse proračune. 

13* 
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Na koncu še enkrat poudarjam, da se je v lanskem letu tem dohodkom 
odpovedala ne samo republika, temveč tudi občine. V ponedeljek je na sestanku 
s predsedniki občin prišlo do sporazuma, da je. glede na novi položaj potrebno 
ta zakon ukiniti. Za ta predlog imamo torej pristanek občin. Kolikor seveda 
danes to odločitev spremenimo' ali sprejem zakona odložimo, se bo treba z ob- 
činami razgovarjati na novih osnovah, ki bodo seveda mnogo težje kakor pred- 
videno 25 '°/o zmanjšanje proračunov, o katerih smo prej govorili. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Na glasovanje dajem predlog odbora, ki predlaga, da se odloži sklepanje o pred- 
logu zakona do rebalansa republiškega proračuna. Kdor je za predlog odbora, 
da se sklepanje o predlogu zakona odloži, naj prosim dvigne roko. (19 poslancev 
dvigne roko.) Kdo je proti? (25 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? 
(5 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je predlog odbora zavrnjen. 
Dajem na glasovanje predlog zakona, kot ga je predložil Izvršni svet. Kdor 

je za, naj prosim dvigne roko. (28 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (3 
poslanci dvignejo roko.) Kdo se. je vzdržal glasovanja? (18 poslancev dvigne 
roko.) 

Po vsem tem ugotavljam, da je zakon sprejet, v besedilu, kot je bil pred- 
ložen. 

S tem je naš dnevni red seje izčrpan. Prihodnja seja zbora bo predvidoma 
sredi septembra. 

(Seja je bila zaključena ob 14.05.) 



PROSVETNO -KULTURNI ZBOR 

23. seja 

(2. julij 1965) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, predsednik 
Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Ivo Tavčar : Začenjam 23. sejo Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost sta opravičila poslanca Vanda Skodnik in Avgust Vižintin. 
Ugotavljam da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 22. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava in sklepanje o predlogu zakona o nagradah Staneta Žagarja; 
4. razprava o drugostopenjskem izobraževanju; 
5. razprava o investicijski izgradnji šolstva v letu 1965; 
6. razprava o financiranju investicijske dejavnosti visokošolskih in drugih 

zavodov ter o nekaterih problemih sklada SRS za šolstvo; 
7. razprava o izdajanju učbenikov in priročnikov; 
8. razprava o zaključnem računu za leto 1964 in finančnem načrtu za leto 

1965 sklada Borisa Kidriča; 
9. razprava in sklepanje o predlogih sklepov o ustanovitvi in sestavi za- 

časnih odborov Prosvetno-kulturnega zbora. 

Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, menim, da je dnevni red sprejet in prehajamo kar na 1. točko 
dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 22. seje. Ima kdo kakšne 
dopolnitve ali spreminjevalne predloge k zapisniku? (Nihče.) Potem ugotavljam, 
da je zapisnik odobren. 

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

Prvo vprašanje je zastavila poslanka Lojzka Gostenčnik v zvezi s Peda- 
goškim inštitutom v Ljubljani. Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje 
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odgovoril tovariš Boris Lipužič, namestnik republiškega sekretarja za prosveto 
in kulturo. 

Boris Lipužič : Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanka Lojzka Go- 
stenčnik je naslovila naslednje vprašanje: 

»Obveščena sem, da še ni urejeno financiranje po zakonu o na novo 
ustanovljenem Pedagoškem inštitutu v Ljubljani in da je to močna ovira za 
normalen začetek dela te ustanove. 

Kot poslanec sprašujem, zakaj se še ni uveljavil tretji odstavek 9. člena 
zakona o ustanovitvi Pedagoškega inštituta, ki določa: »Sredstva za začetek dela 
inštituta se zagotovijo iz proračuna SR Slovenije.-« 

Dalje sprašujem, kdaj se bo postopek dokončno uredil, kako se konkretno 
namerava rešiti financiranje inštituta za letošnje proračunsko leto ter v kolikšni 
meri so zagotovljeni kadrovski, prostorski in drugi pogoji za uresničevanje 
njegovega delovnega programa.« 

Na to vprašanje dajem naslednji odgovor: Republiški sekretariat za pro- 
sveto in kulturo je že pred sprejemom zakona o ustanovitvi pedagoškega inšti- 
tuta izvedel potrebne ukrepe, da bi inštitut lahko čimprej začel z delom. Z 
oddelkom za pedagogiko filozofske fakultete in z Zvezo pedagoških društev 
Slovenije je proučil možnosti glede kadrov za znanstveno raziskovalno delo na 
področju vzgoje in izobraževanja in pripravil predlog programa za delo inštituta 
v letu 1965 ter predlog finančnega načrta. Upoštevali smo, da je treba inštitut 
najprej notranje ustrezno organizirati in omogočiti strokovnim delavcem izvajati 
predvidene naloge ter v ta namen vzpostaviti potrebno mrežo eksperimental- 
nih šol. 

V tem koledarskem letu bo imel pedagoški inštitut razen vršilca dolžnosti 
direktorja, ki bo opravljal predvsem strokovno delo, še pet znanstvenih in stro- 
kovnih sodelavcev, tajnika inštituta, ki bo' razen organizacijskega opravljal tudi 
administrativno delo ter honorarnega računovodjo. 

Navedeni sodelavci inštituta so v tem letu začeli s proučevanjem naslednjih 
raziskovalnih nalog: 

— vsebina organizacije in oblike vzgojnega dela v pogojih celodnevnega 
bivanja učencev v osnovni šoli; 

—• ugotavljanje nekaterih rezultatov moralnega vzgajanja v osnovni šoli; 
— delovne navade učencev v gimnazijah. 
Ugotovljeno je bilo, da bi inštitut za uresničenje delovnega programa in za 

ureditev materialnih pogojev, to se pravi, za poslovne prostore, opremo in ma- 
terial za tako delo, potreboval do konca leta 39 milijonov dinarjev. Zaradi 
splošne proračunske potrošnje in nujno potrebne skrajne štednje je Republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo skupaj z vodstvom inštituta znova proučil 
možnosti financiranja v letošnjem letu in predlagal inštitutu, da omeji mate- 
rialne in funkcionalne izdatke na skrajni minimum in da ne namesti vseh, po 
predlogu sistemizacije predvidenih delovnih mest. 

Tako je inštitut omejil svoj finančni načrt za leto 1965 na 26 milijonov di- 
narjev, od katerih ima doslej s pogodbami zagotovljenih 11 milijonov dinarjev 
od Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, 10 milijonov pa je zavodu 
za začetek dodelil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije iz republiške proračunske 
rezerve. Nastal je primanjkljaj 5 milijonov dinarjev. Republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo si bo v okviru svojih možnosti prizadeval, da zagotovi inšti- 
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tutu še kritje tega primanjkljaja in s tem izvedbo predvidenega reduciranega 
programa. 

Pedagoški inštitut je bil v težavah tudi s prostori. Začasno so njegovi delavci 
imeli dva prostora na Republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo in enega 
v Zavodu za napredek šolstva. Uprava zgrab, uradov in zavodov SR Slovenije 
pri Izvršnem svetu pa je že dodelila Pedagoškemu inštitutu tri prostore v Can- 
karjevi ulici št. 5 v skupni izmeri 88 m2. Enega od teh prostorov bo mogoče pre- 
graditi tako, da bi trenutno inštitut razpolagal s štirimi delovnimi prostori. 
Inštitut se bo vselil v te prostore že v tem tednu. Ko bo uspelo Upravi zgradb, 
uradov in zavodov SR Slovenije izprazniti dve z dodeljenimi prostori povezani 
sobi, je predvideno, da bi ob koncu letošnjega leta tudi te prostore dobil v 
uporabo inštitut. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo meni, da bo tako 
mogoče Pedagoškemu inštitutu v sicer skromnih pogojih začeti z rednim delom, 
pripraviti organizacijo znanstvenoraziskovalnega dela in opravljati naloge v 
skladu z zakonom o njegovi ustanovitvi. Hvala. 

Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanka Gostenčnikova zadovoljna z od- 
govorom. (Da.) 

Drugo vprašanje je zastavila poslanka Vilma Bukovčeva v zvezi s polo- 
žajem Slovenskega narodnega gledališča. Izvršni svet je sporočil, da bo na vpra- 
šanje odgovoril tovariš . Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in 
kulturo. Prosim. 

Tomo Martelanc: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! 
Tovarišica Vilma Bukovec, poslanka Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je 23. junija zastavila naslednje poslansko 
vprašanje: 

»Slovensko Narodno gledališče v Ljubljani je zadnje čase zaradi pomanj- 
kanja finančnih sredstev v izredno kritični situaciji. Še vse do druge polovice 
junija ne ve, s kakšnimi sredstvi za letošnje leto dokončno razpolaga, saj vse 
do sedaj ni bila podpisana zadevna pogodba z ustanoviteljem, ki je dolžan pri- 
skrbeti gledališču za njegovo delo potrebna sredstva. Spričo nenadnega zmanj- 
šanja republiških proračunov je SNG v teh dneh celo dobil telefonično obve- 
stilo Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto, da bo od 1. julija naprej 
znašala mesečna kvota republiške dotacije gledališču samo 17 733 000 dinarjev. 
Ker znaša odobrena mesečna kvota subvencije drugega participanta, to> je Mest- 
nega sveta 22 222 000 dinarjev, na drugi strani pa potrebuje gledališče samo za 
kritje osebnih izdatkov — plače in honorarji — povprečno vsak mesec okrog 
50 000 000 dinarjev, se bo gledališče od 1. julija t. 1. naprej —• tudi z vključenimi 
lastnimi dohodki —■ znašlo v položaju, da ne bo imelo dovolj denarja niti za 
osebne izdatke, kaj šele za materialne in funkcionalne stroške. 

S tem bo Slovenskemu Narodnemu gledališču onemogočeno kakršnokoli 
redno delo v prihodnji sezoni in ne bo moglo izpolniti niti minimalnega delov- 
nega programa. Zaradi vsega tega SNG tudi še danes ne more skleniti z oseb- 
jem delovnih pogodb, preden gre na kolektivni letni dopust. 

Gre torej za pereče in akutno vprašanje, ali Slovenci hočemo in zmoremo 
imeti svoje nacionalno osrednjo opero in dramo, ali pa naj zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev eno ali drugo ukinemo.« 

Odgovor se glasi: Z letošnjo ukinitvijo okrajev se je pravni status in način 
financiranja Slovenskega narodnega gledališča bistveno spremenil. Od 1. aprila 
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dalje je ustanoviteljstvo SNG prevzela republika, sofinancerja pa sta po med- 
sebojnem dogovoru republika in mestni svet Ljubljane, in to z enako udeležbo 
50'% :50'%. To načelo velja še vedno, le da je pri uresničevanju tega principa 
prišlo do določenih nesoglasij in nesporazumov. Zaradi tega tudi še do danes 
ni sklenjena pogodba s SNG, niti ni jasno določena višina sredstev za povračilo 
njegove dejavnosti. Razloga za to sta dva: 

1. Bivši ljubljanski okraj je samo začasno financiral dejavnost SNG v le- 
tošnjem prvem trimesečju. Mestni svet pa zaradi nesporazuma ni upošteval 
začasnost tega financiranja in je planiral svoja sredstva za SNG samo za 9 mese- 
cev, se pravi od 1. aprila dalje. 

2. Mestni svet ni predvidel svoje 50 °/o udeležbe v isti višini kot republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo, ampak dosti niže, tako da je tudi tu nastala 
razlika. 

Posledica obeh nesoglasij je trenutno kritično stanj SNG, ki ga ugotavlja 
.tudi poslanka Vilma Bukovec. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je ob pomoči Izvršnega sveta 
SRS spričo takega stanja storil v zadnjem času nekatere izredne ukrepe, da 
bi razjasnil nesporazum, odstranil nesoglasja in končno rešil problem letošnjega 
financiranja naše osrednje gledališke ustanove. 

Skupno z mestnim svetom so predstavniki Izvršnega sveta SRS in Re- 
publiškega sekretariata za prosveto in kulturo ponovno pregledali celotno 
stanje in položaj SNG in po daljši ter temeljiti obravnavi končno na sestanku, 
minuli torek sprejeli naslednje sklepe za saniranje gmotnega položaja Sloven- 
skega narodnega gledališča: 

1. Vnovič je bil potrjen dogovor, da pri financiranju SNG sodelujeta ena- 
kopravno s 50®/» udeležbo republika in Mestni svet Ljubljana, in to od 1. ja- 
nuarja 1965 dalje. 

2. Sklenjeno je bilo, da bo v roku enega tedna sporazumno in končno dolo- 
čena višina letošnjega povračila za dejavnost SNG, in sicer v neposrednih raz- 
govorih predstavnikov SNG, Mestnega sveta Ljubljane in republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo. 

3. Sprejet je bil sklep, da mora Republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo takoj skleniti pogodbo s SNG v sporazumno določeni višini za letošnje leto. 
Hkrati pa bosta Republiški sekretariat za prosveto in kulturo in Mestni svet 
Ljubljane na temelju te pogodbe sklenila tudi medsebojno pogodbo O' enaki 
50 %> udeležbi pri financiranju SNG. 

4. Glede na to, da Mestni svet Ljubljane ne bo mogel takoj kriti svojih 
obveznosti, ki bodo izvirale iz teh sklepov, je bil sprejet sklep, da bo Republiški 
sekretariat Za finance z drugačno dinamiko financiranja zagotovil zadostna 
sredstva za redno in nemoteno delovanje SNG v prihodnjih nekaj mesecih. 

Z uresničenjem teh sklepov bo končno rešena negotova situacija, v kateri 
se je trenutno znašlo SNG. Treba pa je hkrati pripomniti, da so vse omenjene 
težave nastale prav v času splošnih ukrepov za varčevanje in stabilizacijo 
gospodarstva, zato so restrikcijski ukrepi prizadeli vse proračunske vire in tako 
tudi SNG. 

Poslansko vprašanje je bilo sicer zastavljeno samo za Slovensko narodno 
gledališče, vendar obrazložitev velja v celoti tudi za Slovensko filharmonijo, 
ki je po ukinitvi okrajev prišla tudi pod ustanovitelj stvo republike. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanka Vilma Bukovčeva zadovoljna z 
odgovorom? (Da.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o predlogu zakona o nagradah Staneta Žagarja. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta predlog zakona dodatno obrazložiti? (Ne.) Zakonski predlog 
sta obravnavala tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov naše- 
ga zbora in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Njuni poro- 
čili sta vam bili poslani. 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o predlaganem zakonu? Ima kdo 
kakšno pripombo? (Nihče.) Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je zanj, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o nagradah Staneta Žagarja soglasno 
sprejet in to v enakem besedilu kot v Republiškem zboru. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo o dru- 
gostopenjskem izobraževanju. 

Ob tej točki vam je bilo posredovano gradivo Zavoda SR Slovenije za stro- 
kovno izobraževanje in Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, in sicer 
o gimnazijah, o vajencih in o financiranju šol druge stopnje. Omenjeno gradivo 
je obravnaval stalni odbor in predložil poročilo, ki vam je bilo poslano. 

K razpravi sem povabil še predstavnike Socialistične zveze, Zveze sindi- 
katov, Zveze mladine, Gospodarske zbornice, Zveze pedagoških društev, obeh 
republiških zavodov za šolstvo in tudi predstavnika republiškega sekretariata za 
delo ter republiškega zavoda za zaposlovanje. 

Začenjam razpravo. Besedo ima poslanec Ivan Bertoncelj. 

Ivan Bertoncelj: Tovarišice in tovariši poslanci! V letošnjem in 
lanskem letu je vajenski sistem doživel nekatere korenite spremembe. Ob tem bi 
rad govoril o dveh problemih, in sicer: o realizaciji priporočila Ljudske skup- 
ščine SRS in stališč Skupščine v lanskem letu ter o letošnjem sprejemanju 
vajencev v uk. 

Vajenski sistem je pri nas izredno zastarel. Prav zastarelost terja čim- 
prejšnjo realizacijo priporočil skupščinskih sklepov iz lanskega leta. 

Zastarel način izobraževanja strokovnih kadrov, ki smo ga imeli v vajen- 
skem sistemu, je terjal temeljite ukrepe predvsem pedagoško didaktičnega 
značaja. Ti ukrepi so že dali nekaj rezultatov. Prizadevamo se, da bi bilo izo- 
braževanje za poklic po vajenskem sistemu ali pa po sistemu šol s praktičnim 
poukom izenačeno glede vsebine in kvalitete. 

Da bi to dosegli, je bilo potrebno izdelati nove materiale, kot so: nomen- 
klaturo poklicev, popis in analizo poklicev, profile kadrov — in na tej osnovi 
učne načrte. Republiška gospodarska zbornica je z velikim razumevanjem celot- 
no akcijo podprla tako, da bodo v kratkem času izdelane nomenklature za pri- 
bližno 20 gospodarskih dejavnosti. 

Te stvari, o katerih govorim, so nujno povezane s sedanjim stanjem in z 
ukrepi, ki bi-jih bilo zdaj treba sprejeti glede učenja vajencev. Spremenjen učni 
proces je pokazal, da je mogoče v krajšem času z bolj intenzivnim izobražvanjem 
izredno veliko prihraniti in znižati stroške šolanja. 
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Prvo leto uvajanja novega sistema izobraževanja je dalo že zelo dobre re- 
zultate. Vajenci že v prvem letu učenja izdelujejo take proizvode kot so jih po 
starem sistemu izdelali šele v treh letih to je za zaključni izpit. 

Drug podatek, ki dobro utefneljuje izboljšan sistem, je ta, da se del pro- 
grama, ki so ga prej izvajali v 800 urah, danes izvede v 420 urah. Torej spet 
dokaz za velike rezerve v učnem procesu. Zato bi kazalo te stvari nadaljevati. 

Učenci danes prihajajo, seveda s pristankom gospodarskih organizacij, 
najprej v šolo, nato pa gredo v gospodarske organizacije in izdelujejo izdelke, 
ki so v programu podjetja. Skratka, najtesnejša vez med šolo in podjetjem. 

Drugi problem, ki živo posega v preobrazbo šole, pa je vključevanje vajen- 
cev. Zaradi številnih odpovedi vajenskih pogodb v delovnih organizacijah bi 
bilo treba res temeljito razmisliti-,, kaj storiti, da ne bo toliko mladine ostalo 
izven šolanja. 

Po podatkih republiškega zavoda za zaposlovanje delavcev bo letos za- 
pustilo osnovno šolo okrog 30 000 učencev, kar je za 2240 več kot lansko leto. 
V lanskem letu je bilo sprejetih v uk, govorim za vajence, 9626 učencev, letos 
pa je že po dosedanjih podatkih število razpoložljivih mest zmanjšano za 2162 
ali za 22%. V zadnjem mesecu pa so še.razna podjetja preklicala 900 prijav- 
ljenih učnih mest. Avtoobnova je npr. preklicala po sklepu delavskega sveta vseh 
116 prijavljenih mest. Največje zmanjšanje učnih mest pa se kaže v poklicih 
kovinarske stroke, v trgovini in v obrtnih poklicih, kjer imamo že itak velik de- 
ficit. Zmanjšanje učnih mest še posebno prizadene žensko mladino, čeprav je 
bila struktura učnih mest že doslej neugodna; od vsega je 35% mest za dekleta, 
in od celotnega zmanjšanja razpoložljivih učnih mest je 1400 takih, na katerih 
se lahko zaposli ženska mladina. 

Drugi del priporočila republiškega zavoda za zaposlovanje pa pravi tole: 
po sedanjih napovedih bo v letošnjem letu najmočneje čutiti zmanjšanje mož- 
nosti za neposredno vključevanje mladine v zaposlitev oziroma v priučitev za 
delovna mesta ozkih profilov; tu gre za tiste, ki imajo manj kot osnovno šolo. 
V preteklih letih se je v enem letu po izstopu iz osnovne šole na ta način za- 
poslilo 5 do 6 tisoč fantov in deklet, predvsem takih, ki končajo šolanje v nižjih 
razredih. Take mladine je dobrih 30 % celotnega števila učencev, ki stopa iz 
osnovne šole. Po podatkih zavoda za prvih pet mesecev letošnjega leta se zapo- 
slenost mladine občutno zmanjšuje in je v naslednjih mesecih pričakovati še 
nadaljnji padec. Po grobih računih bo obseg zaposlovanja te mladine v primer- 
javi z lanskim letom padel 60 do 70 %. 

Poleg opisanih pojavov javlja ,19 zavodov za zaposlovanje tudi zmanjševanje 
števila štipendij, od 20 do 30% v primerjavi z lanskim letom. 

Če upoštevamo vse ugotovljene napovedi, bo v letošnjem letu ostalo okoli 
10 000 ali dobra tretjina vseh učencev in učenk nevključenih v šole in zaposlitev. 
V lanskem letu je bilo to število neprimerno manjše, saj ni preseglo 1500 
primerov. 

V zvezi z opisanim stanjem se zavzemamo za to, da bi podprli predlog 
v odborovem poročilu, naj se preide na štipendiranje vajencev. S tem seveda 
odpadajo vajenske učne pogodbe. To ima v sedanji situaciji svoje prednosti. 
1. mladina bi se v večjem številu vključevala, ker bi jo podjetja sprejela prav 
gotovo v večjem številu; 2. šola, ki naj bi sklenila pogodbo s podjetjem, bi se 
s tem mnogo bolj povezala z delovno organizacijo; 3. šola bi s pogodbo prevze- 
la obveznost, da bo v celoti skrbela za izobraževanje, tudi za tisto, ki se izvaja 
v delovni organizaciji, seveda v sporazumu z delovno organizacijo; 4. v večji 
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meri bi se začeli približevati enakemu statusu učencev, saj vemo, da je zdaj 
status gimnazijca, učenca šole s praktičnim poukom in vajenca različen; 5. ob 
vsem tem bi počasi začeli lomiti star vajenski sistem in prehajati na sistem šo- 
lanja za poklic, kar je intencija priporočil Ljudske skupščine in stališč Skupščine 
v lanskem letu. 

S štipendiranjem in medsebojnim pogodbenim dogovarjanjem med šolo in 
delovno organizacijo, lahko vključimo več mladine ter šolo na ta način tesneje 
povežemo z delovno organizacijo. Pomanjkljivost takih ukrepov pa je v tem, 
da bi za vajensko pogodbo učenci morda dobili večje dohodke. Ker pa je prav to 
eden glavnih vzrokov odpovedovanja učnih pogodb, bi to pomanjkljivost odpra- 
vili z drugimi naštetimi prednostmi. Zato podpiram poročilo oziroma predloge, 
ki sta jih predložila stalni odbor in republiški sekretariat za prosveto n kulturo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima predstavnik Zavoda SRS za zapo- 
slovanje delavcev, tovariš Pavel Kogej. 

Pavel Kogej: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi dal nekaj dodat- 
nih informacij o vključevanju mladine v letošnjem letu. Slišali ste že, da je polo- 
žaj precej neugoden. Ob novih gospodarskih ukrepih, ki silijo podjetja k racio- 
nalnejšemu zaposlovanju delovne sile, bi pričakovali, da bodo podjetja intenziv- 
neje ukrepala na področju izobraževanja kadrov; vendar se kaže, da ti ukrepi 
ne funkcionirajo v tej smeri, saj podatki govore, da intenzivnost izobraževanja 
celo pada. 

Slišali smo, kako je na področju vključevanja vajencev. Enake tendence 
se kažejo tudi na drugih področjih. Tako vidimo, da je bil letos manjši sprejem 
v šole II. stopnje, v bivše srednje šole. V gimnazijah se je zmanjšal za 8,5 °/o 
ali 290 mest. Se bolj se je zmanjšal sprejem v tehnične in druge srednje šole, 
kjer je število novo sprejetih za 16 "/» nižje, oziroma za 900 mest. Tako je na 
srednji gradbeni šoli število mest zmanjšano za ,120, na oddelku za kemično me- 
talurško, rudarsko in lesnoindustrijsko stroko za 110, na oddelku za elektro 
stroko za 80, na strojnem oddelku za 95, na ekonomskih srednjih šolah celo za 
250. To in zmanjšano število sprejema na poklicnih šolah, ki so imele že pravi 
poklicni značaj ter vse kar smo že slišali o sprejemu vajencev, nam da misliti, 
kako bo letos s to mladino, zlasti pa še podatek, da bo letos ostalo nevključenih 
okrog 10 000 mladincev in mladink, ki so prišli iz šole, medtem ko lansko leto 
to število ni doseglo niti 1500, ker pa se ukinjajo tudi mesta za priučevanje na 
delovnem mestu, bo število 10 000 še preseženo. 

Na nekaterih področjih je stanje zelo, zelo kritično, saj se je število mest 
za uk znižalo za 50 in več odstotkov. Tako nam javlja zavod v Murski Soboti 
za svoje področje, da je stanje izredno kritično. Samo iz 8. razreda je letos 
izstopilo 1450 učencev, za katere je na šolah druge stopnje in za uk vsega skupaj 
na razpolago le 417 mest. Se pravi, od 1450 mladincev in mladink, ki imajo 
8 razredov osnovne šole, se jih bo lahko vključilo samo 417. 

Podobne informacije dobivamo tudi iz ostalih zavodov. Celo v Ljubljani je 
stanje dokaj kritično. Kot veste, je Ljubljana vedno sprejemala v uk iz okoliških 
področij, ker ljubljanski otroci niso imeli teh želja in so šli raje.v druge šole. 
Letos pa je npr. zavod v Brežicah spomladi sklenil z ljubljanskimi podjetji 
sporazum za 50 mest, kamor bi vključil mladino. Ko pa so prišli pred nekaj 
dnevi to pregledat, so dobili samo 5 mest; vsa ostala mesta so podjetja pre- 
klicala. 
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Ob predlogu za štipendiranje vajencev se mi zdi, da je vprašanje tudi, 
ali bodo podjetja pripravljena štipendirati. Primer ob ukinitvi investicij na Trgu 
revolucije: tu se je gradila med drugim velika trgovsko-gostinska hiša, ki je 
imela v svojih investicijah tudi sredstva za vzgojo kadra, iz katerih se je že 
dve učni leti šolalo na šolskem centru za blagovni promet 70 učencev; teh sedaj 
nihče noče sprejeti. Za seboj imajo že dve leti teoretičnega pouka na šoli, 
zanje sedaj nihče ne plačuje, in čeprav so se vsi ljubljanski in drugi zavodi 
trudili, da bi to mladino prevzele druge trgovske organizacije, jih nihče ne 
sprejme. Sedaj je vprašanje, ali bodo šli domov, ali pa jih bo nekdo kar tako 
prevzel in štipendiral, ne da bi vedel, kam se bodo- kasneje vključili; torej brez 
učnih pogodb. 

Vse to kaže, da je stanje kritično*. Podjetja se sklicujejo na vse mogoče 
razloge, zakaj ne sprejemajo učencev in ukinjajo mesta, kot npr. zmanjšanje 
zaposlenih in s tem povezano zmanjšanje mest za vajence, na nov predpis o 
nagrajevanju, na neproduktivnost vajencev, ko so ti v šoli, neustreznost znanja, 
ki ga dajejo šole, in podobno. 

Na vsak način se moramo ob teh podatkih zamisliti in hitro kaj ukreniti, 
da letos ne bi prišlo do mladinske brezposelnosti; kajti problem, tak kot je letos, 
ni bil še nobeno leto, saj gre za več kot 1/3 učencev, ki bodo ostali na cesti. 
Ena možnost je, da bi učencem, ki končujejo obveznost v nižjih razredih osnovne 
šole, na nek način omogočili, da bi še nadaljevali osnovno šolo; vsaj tistim, ki 
so normalno intelektualno razviti in iz drugih vzrokov ne končajo osnovne šole. 
Ti učenci so se namreč doslej vključevali v proizvodnjo,, na priučena delovna 
mesta, ki pa se letos, kot veste, zaradi zmanjševanja zaposlenosti, ukinjajo. 

Za tiste učence, ki imajo končanih vseh osem razredov, pa bo treba po- 
skrbeti, da se število učnih mest ne bo zmanjšalo. Poleg tega je letos še ta 
problem, da je generacija, ki prihaja iz osnovne šole, številnejša za 2240 učencev. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Avguštin Lah. 

Avguštin Lah: Tovariši poslanci! Sole druge stopnje so bile v pre- 
teklem obdobju deležne zelo različne skrbi in so ostale v celem sistemu izobra- 
ževanja najmanj smotrno urejene. Reforma šolstva je zajela zlasti osnovne 
in visoke šole. Spremembe v srednjih in drugih šolah II. stopnje so bile pred- 
vsem organizacijske narave; vendar so se odražale tudi v njihovih učnih načrtih 
in načinu izobraževanja. Predvsem smo iskali najbolj odgovorne skrbnike za te 
šole, pa se nam to žal, dostikrat ni posrečilo. Zdaj se preliva v šole druge stopnje 
val povojnih povečanih letnikov, pa veliko razmišljamo o tem, kje bi odprli še 
nove učilnice in tako povečali kapaciteto šol. 

Gradivo, ki smo ga prejeli za današnjo sejo, nazorno opozarja, da gre za zelo 
resno vprašanje razvoja teh šol, ki terjajo kompleksno reformo. V Sloveniji 
imamo nekaj več kot 200 teh šol in v njih 48 000 do 50 000 učencev. Polovica 
teh šol izobražuje in vzgaja kvalificirane delavce in je v njih domala polovica 
vseh učencev teh šol. Druga vrsta šol so gimnazije, ki sprejmejo približno 
eno četrtino absolventov osnovnih šol izmed učencev vseh šol druge stopnje. 
Preostala četrtina učencev šol druge stopnje pa obiskuje strokovne srednje šole. 

Vsaj dva sklepa sta kot na dlani — da so naše tehnične šole še zelo neraz- 
vite in da se še skoraj nismo lotili temeljitega šolanja administrativnega in dru- 
gega kadra za javne službe. Prav tu pa imamo velike potrebe. 
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Vprašati se moramo-, kako se bomo lotili odpravljanja tega nesorazmerja. 
Ta naloga je namreč integralni del vseh naših prizadevanj za večjo^ produktiv- 
nost dela. Brej ali slej bodo v gospodarstvu in javnih službah morali zaostriti 
zahtevo po strokovni izobrazbi za kader na številnih delovnih mestih, kjer se 
sedaj dela še dokaj primitivno in z minimalnim znanjem. 

Razmere v teh šolah zelo nazorno opisujejo predložena poročila. Predvsem 
kažejo, da smo mnoge spremembe uresničili brez skrbnih analiz in priprav, saj 
nimamo niti dobre pedagoške ali svetovalske službe, ki bi pomagala tem šolam 
m pristojnim organom pri nadaljnjem izpopolnjevanju šol in njihovega sistema 
dela. Borba za osebne dohodke in pravilnike šol je potisnila ob stran prizade- 
vanja za izpopolnitev učnih načrtov in učnih metod. Preveč preprosto je bilo 
spreminjanje predmetnikov in učnih programov. Zato so ponekod v strokovnih 
šolah celo osiromašili splošno izobrazbo, ali pa raztegnili strokovno izobraževanje. 

Preobremenjevanje učencev ni moglo ostati brez škodljivih posledič, ki se 
kažejo v slabem odnosu do dela, v površnosti in v slabih učnih uspehih. Ker 
pa je bilo znanje učencev pod pričakovanji, so dodajali nove ure in novo snov, 
tako se je vse še bolj zapletalo. Sodim, da je treba čimprej zmanjšati šolsko 
obveznost učencev na razumno mejo in v okvire normalnega delovnega časa. 
Učnemu kadru je priznana manjša učna obveznost od delovne obvezno-sti, ker 
sodimo, da so za dober pouk potrebne skrbne priprave. Kljub temu je velik 
del učiteljev zaposlen več. kot znaša delovni čas. Pri učencih pa je to še veliko 
huje, ker morajo po štirideset in več ur biti pri pouku in na praktičnem delu, 
poleg tega pa opravljati domače vaje in se udeleževati najrazličnejših oblik izven 
šolskih dejavnosti. Veliko je marljivih učencev, ki nimajo niti proste nedelje, 
če hočejo redno> opravljati obveznosti do šole; zato pa zaostaja njihova kulturna 
vzgoja in se mladina poslužuje samo tistih zunanjih oblik, ki ji lahko na zelo 
hiter način zagotovijo stik s svetom in življenjem. 

To ima tudi svoje vzgojne posledice. Mladina med 15. in 19. letom, ki 
obiskujejo šole II. stopnje, je v tisti mladostni razvojni dobi, v kateri se oblikuje 
njen pogled na svet in razvijejo delovne navade. V tej dobi si mladina izbira 
poklic, ali se zanj celo usposablja, in si v tem času pridobi tudi vse pravice 
in seveda tudi obveznosti v družbi. Zato morajo vse te šole vzgojnim smotrom 
p>osvečati vso pozornost in jim prilagoditi šolsko delo-. 

Omejitev predmetnikov in učne snovi na razumno mejo pomeni zelo zahtev- 
no nalogo. Treba je v skladu z upoštevanjem najsodobnejših dosežkov znanosti 
in tehnike izluščiti tisto znanje, ki lahko da trdno in moderno podlago za bodoči 
študij in izobrazbo. Zato bo verjetno kazalo čimprej osnovati skupine strokov- 
njakov, praktikov in pedagogov, ki naj bi obdelale te sisteme. Ti bi bili potem 
podlaga za pisanje učbenikov za učence in metodičnih priročnikov za učitelje. 
Oboje moramo imeti, kajti naš sistem izpopolnjevanja učnega kadra še sploh ni 
razvit in so taki metodični pripomočki nujna opora za smotrno delo v šolah. 

Za nekatera izobrazbena področja nimamo dovolj kvalificiranih učiteljev. 
Ali smo se lotih kakšnih posebnih ukrepov, da' bi to neminljivo vrzel skušali 
odstraniti? Ali je k temu kaj prispevala štipendijska politika? Ali smo se na- 
črtno lotili pridobivanja kadrov za to področje in zagotovili pogoje za njihovo 
delo na šolah? Takšna vprašanja si zastavljamo že leta in leta, odgovor nanj a 
pa je vedno enak. Očitno je tu treba nekaj storiti. Kar zadeva področje družbe- 
nih ved, naloga ni nerešljiva. Težje je za učitelje tehničnega pouka, ki jih 
manjka v vseh splošnih izobraževalnih šolah več sto in ki jih pri sedanjem 
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sistemu izobraževanja oziroma kadrovskih možnosti, ki so dane, še vsaj pol sto- 
letja ne bo dovolj. Ali nismo tu dolžni vendarle nekaj ukreniti? 

Po podatkih mnogih šol te niso v prav nič zavidljivem položaju glede sred- 
stev, ki jih dobijo za svoje delo. Znano je, da je tehnične šole zapustilo precej 
strokovnjakov in učiteljev prav zaradi slabega nagrajevanja in težkih delovnih 
pogojev. Tudi verifikacija gimnazij priča, da celo pri splošnoizobraževalnih šolah 
ni tako lahko zagotoviti ustrezne pogoje. Zelo se zavzemam za to, da pri omeje- 
vanju investicijske potrošnje ne bi zavrli procesa urejevanja teh šol, ker so 
potrebe sedaj tu največje in je prizadeta predvsem mladina. Informacija o 
financiranju šol II. stopnje nas opozarja, da je odnos do teh šol še marsikje 
mačehovski. Niti občine niti gospodarske organizacije ne izpolnjujejo do njih 
vseh moralnih in finančnih obveznosti. V takih razmerah je delo na šolah zelo 
težko. Namesto, da bi se ukvarjali z vprašanji vzgoje in izobraževanja, pora- 
bijo miiogo časa in izgubijo precej volje pri iskanju sredstev in organizacijskem 
delu. 

Želel sem to poudariti, ker je to eden izmed zelo nazornih dokazov, kako 
je šolstvo povezano z vsem življenjem in kako bi morali ustanovitelji in posa- 
mezne dejavnosti skrbeti za njegovo normalno delo in razvoj v svojem lastnem 
interesu. Predvsem pa sodim, da pogoji za nagrajevanje v šolah ne bi smeli 
biti drugačni od nagrajevanja v javni upravi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima 
poslanka Marija Faganeli. 

Marija Faganeli: Tovarišice in tovariši poslanci! Skupščinsko gra- 
divo nas seznanja tudi s problemom financiranja šol druge stopnje in pravi, da 
občinske skupščine, ki naj bi skupno z gospodarskimi organizacijami financirale 
te šole, ne nakazujejo sredstev v dogovorjeni, višini, nekatere pa sploh še niso 
sprejele pogodbenih obveznosti do šolskih skladov. Tako je šolstvo druge 
stopnje v res težkem položaju. 

V prispevku k razpravi o tem pa želim prikazati to kot problem tudi 
s strani občine, ki ne zmore sredstev za financiranje in zato ni podpisala po- 
godbe, kot npr. Tržič. Položaj je takle: 

Občina izkazuje razmeroma visok narodni dohodek na prebivalca —* v letu 
1964: 624 000 dinarjev. Številke, ki lepo zvenijo, za občino pa realno mnogo 
manj pomenijo. Zbrani podatki za preteklo leto namreč kažejo visok odliv 
osebne potrošnje v druge potrošniške centre: 25% vseh sredstev. Ce upoštevamo 
še splošno potrošnjo in investicije, ta sredstva k odlivu lahko samo prištejemo. 
Precejšen del narodnega dohodka, ki bi pripadal občinskim proračunskim do- 
hodkom, tako odteka v proračune drugih potrošniških centrov. Ker se to po- 
navlja iz leta v leto, se je občina letos znašla v velikih finančnih zadregah. 

Lani je septembra občina odprla novo šolo, ki jo je gradila že nekaj let, 
potrebovala pa 50 let; tu je zdaj kopica problemov: težave z izplačevanjem 
anuitet, poravnava obveznosti za že izvršena dela v znesku 53 000 000 dinarjev 
in zagotovitev še nadaljnjih 50 milijonov, za dograditev šole, pri čemer se je lani 
računalo na obljubljeno republiško posojilo. Dohodki občine so se letos povečali 
za 16% v primerjavi z lanskoletnimi, republiki in zvezi pa za 23 oziroma ,109 %. 
V skladu za šolstvo so tako zbrana samo sredstva za financiranje osnovne de- 
javnosti vseh šol, toda kljub temu osebni dohodki učnega osebja v povprečju še 
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vedno ne dosegajo s strani republiških organov postavljenih normativov, in to 
za približno 10®/». 

Za financiranje strokovnega šolstva za leto 1965 ni predvidenih sredstev. 
Predstavniki občinske skupščine so v razgovoru s predstavniki gospodarskih 
organizacij zbrali 42 milijonov dinarjev iz njihovih sredstev in na ta način sku- 
šali urediti financiranje strokovnega šolstva. Dotok teh sredstev pa je zaradi 
pomanjkanja obratnih sredstev v vseh gospodarskih organizacijah izredno slab, 
saj znašajo dohodki iz tega naslova do konca maja le nekaj več kot 2 milijona 
dinarjev. Nekateri delavski sveti kljub urgencam še vedno niso poslali sklepov 
o odobrenih sredstvih. To je tudi vzrok, da občina še ni podpisala pogodbe, 
posebno še, ker je bil sklep občinske skupščine, da se za financiranje strokov- 
nega šolstva da toliko sredstev, kolikor jih bodo prispevale gospodarske orga- 
nizacije. Razume pa se, da strokovno šolstvo nujno potrebuje sredstva in je 
zato občina poleg 2 milijonov najela 8 milijonov dinarjev kratkoročnega posojila 
pri banki, da je uspela nakazati 10 milijonov. 

Verjetno imajo podobne težave glede financiranja tudi druge občine, zato 
bi bilo nujno treba urediti financiranje strokovnega šolstva na drug, zakonit 
način. Se ta pripomba: lani je občina plačala 55 milijonov dinarjev za 120 svojih 
dijakov, povprečno torej 300 000 dinarjev na enega učenca, v medobčinskem 
merilu pa je znašalo povprečje stroškov na enega učenca 152 milijonov. 

V zvezi z gradnjami v šolstvu, čeprav spada pravzaprav že k naslednji 
točki, povezano pa je z isto finančno situacijo, sprašujem, kako naj rešuje 
vprašanje šolskega prostora občina, ki nima možnosti udeležbe pri republiškem 
kreditnem skladu, ker ne dobiva dopolnilnih sredstev, svojih lastnih sredstev 
pa nima. T#ko prihaja v tržiški občini šola Križe letos že v 4. izmeno. Verjetno, 
je še kje v Sloveniji tako težko in je pouk tudi v štirih izmenah, vendar ne gre 
prezreti, da v občini Tržič 53 %> delovne sile predstavljajo ženske in da je v indu- 
striji zaposlen že drugi, če ne že kar tretji rod žena. Otroško varstvo je več kot 
pereče in se razvija vse prepočasi, kar ima velik vpliv na proizvodnost. Del 
otroškega varstva bi morale opraviti osnovne šole, vendar pri teh pogojih ne 
morejo izvajati niti osnovne dejavnosti. 

Drugi problem — prav na kratko! Ko govorimo o predmetnikih šol II. 
stopnje, ne smemo prezreti oddelkov za odrasle. Skupščinsko priporočilo jasno 
govori, da so jih obvezne organizirati vse šole pod določenimi pogoji. V veliki 
meri opravljajo to dejavnost delavske univerze v sodelovanju z verificiranimi 
ustanovami in tako je bilo v letošnji sezoni v okviru delavskih univerz 112 takih 
oddelkov. Te šole obiskujejo večinoma ljudje, ki že delajo na delovnem mestu, 
za katero je potrebno znanje srednje šole. V študij vlagajo mnogo truda, volje 
in pripravljenost s pridobljenim znanjem koristiti družbi, ter žrtvujejo ves 
prosti čas. Toda, če obstojajo razlike v predmetnikih rednih šol, je še več ne- 
enotnosti pri predmetnikih in učnih načrtih, po katerih se poučuje v oddelkih 
za odrasle. To otežkoča že tako naporen študij, včasih pa povzroča še krivično 
in diskriminacijsko gledanje nanje. Neenotni so tudi vpisni pogoji, saj se za 
vpis v oddelke srednje tehnične šole zahteva enkrat poklicna šola z zaključnim 
izpitom, drugič pa spet samo dovršena osemletka, kar izzove nov problem, kje 
in kako naj ti zaposleni opravljajo prakso. Zato je nujno, da se vzporedno 
s pripravo predmetnikov in učnih načrtov za redne šole prirede tudi predmet- 
niki in učni načrti za oddelke za odrasle, pri čemer naj se upošteva določene 
delovne izkušnje in hitrejše dojemanje snovi pri odraslem človeku; namesto 
pretiranega števila učnih ur pa naj se omogoči več usmeritve na individualni 
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študij. Nadalje je treba urediti vpisne pogoje in poleg drugega pri vsem upošte- 
vati še andragoške metode poučevanja in preverjanja znanja v teh oddelkih. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Boris Lipužič, namestnik 
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V razpravi želim omeniti nekaj najbolj akutnih problemov in vas informirati 
o stališčih in ukrepih, ki jih bo storil Republiški sekretariat za prosveto- in kul- 
turo, zlasti glede urejanja vajenskega vprašanja, glede vpisa na šole II. stopnje 
in glede financiranja osnovne dejavnosti šol II. stopnje. 

Po informacijah, s katerimi razpolaga Republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo in po mnenju Republiške zbornice ter nekaterih zavodov za prosvet- 
no-pedagoško službo bodo predvidoma v letošnjem letu mnoge delovne organi- 
zacije zaradi zvišanja vajenskih nagrad v prvem in drugem letniku sprejele 
precej manj vajencev, kot so jih v preteklih letih. 

Sekretariat je proučil stanje in meni, da bi bilo treba storiti več ukrepov. 
Predvsem meni, da bo treba v sodelovanju z gospodarsko zbornico priporočiti 
občinam in delovnim organizacijam, da se temeljito lotijo reševanja vajenskega 
problema; hkrati pa je treba izdati tudi ustrezno strokovno navodilo vajenskim 
šolam, da bi v obdobju, ko stojijo pred realizacijo 147. člena zakona o delovnih 
razmerjih, vpisale maksimalno možno število' učencev v vajenske šole. Zato bomo 
v strokovnem navodilu, ki ga pripravljamo, predlagali vajenskim šolam, da zlasti 
tiste vajenske šole, ki imajo šolske delavnice za demonstrativni, oziroma za 
praktični pouk po A programu poklicnih šol, sprejmejo, kolikor jim to le dopu- 
ščajo finančni in kadrovski pogoji, čim več učencev tudi brez učnih pogodb. V 
tem primeru bi učenci prvo šolsko leto dobivali pouk v šoli in sicer 3 mesece 
teorijo in 3 mesece osnovni praktični program. Ostali čas naj bi bili učenci na 
praksi v ustreznih delovnih organizacijah, o čemer bi šole in te delovne organi- 
zacije sklenile dogovor, po možnosti že pred vpisom učencev v šole. S tem 
dogovorom naj bi šole uredile organizacijo prakse, učenci oziroma njihovi starši 
pa naj bi se z delovnimi organizacijami posebej dogovorili o višini štipendije. 
Razen tega menimo, da bi na podoben način vajenske šole uredile vpis učencev 
tudi v primerih, ko delovne organizacije ne bodo pripravljene dati učencem 
štipendij. Vajenske šole bodo morale tudi takoj pristopiti skupaj z delovnimi 
organizacijami k proučitvi organizacije izobraževanja učencev v drugem oziroma 
tretjem letu učenja. Pri tem bo zlasti treba proučiti možnosti organiziranja 
sistematične prakse v delovnih organizacijah ter možnosti, da šole skupno z za- 
interesiranimi delovnimi organizacijami razširjajo kapacitete šolskih delavnic. 

V zvezi z vpisom v šole druge stopnje bi vas rad informiral da je na podlagi 
ankete, ki jo je izvedel naš sekretariat, ugotovljeno, da bodo lahko posamezne 
vrste šol druge stopnje v novem šolskem letu sprejele okoli 19 500 učencev, in 
sicer: gimnazija in dosedanja učiteljišča oziroma gimnazijske pedagoške smeri 
približno 4000 novih učencev, tehniške, ekonomske, kmetijske in zdravstvene 
šole prav tako približno 4000 učencev, umetniške šole nekaj nad 100, šole za drug 
strokovni kader, tu mislim predvsem na administrativne šole, približno 670 učen- 
cev in učenk, industrijske šole približno 2800, ostale šole s praktičnim poukom 
približno 430, medtem ko vajenske šole razpolagajo s kapacitetami za 7600 mest. 
Glede na ocenjeno število absolventov 8. razreda osnovne šole presojamo, da je 
v letošnjem letu oziroma bo s popravnimi izpiti uspešno- končalo 8. razred 
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osnovne šole nekaj nad 20 000 učencev. Glede na dosedanje tendence absolventov 
osnovne šole, da nadaljujejo šolanje na II. stopnji, bodo ta predvidevanja tudi 
nedvomno uresničena, če bomo pri vajenskih šolah in pri vpisu v te šole dovolj 
elastični. Nastaja namreč absurdna situacija, da se bo ob tem, ko posamezne 
delovne organizacije nočejo sprejemati vajencev v uk, kar se bo seveda odrazilo 
na vpisu v vajenske šole, ki imajo zelo močne kapacitete in predstavljajo zelo 
močan fond v okviru kapacitet šol II. stopnje, zgodilo to, da pri tolikšnem 
navalu absolventov osnovnih šol ne bodo vse kapacitete racionalno izkoriščene. 
Prav zato menimo, da bo treba hkrati z zagotovitvijo vpisa v ostale vrste šol 
druge stopnje omogočiti, da se lahko vajenci vpišejo v vajenske šole kot ostali 
učenci, zlasti učenci šol s praktičnim poukom. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je imel že nekaj sestankov 
s predstavniki skupnosti posameznih vrst šol II. stopnje in se je z njimi dogo- 
voril, da bo treba za prihodnje leto pripraviti bolj izenačene kriterije za vpis 
učencev v posamezne vrste šol II. stopnje, da bi na pravičnejši način ugotavljali 
znanje učencev. Vedno večje število šol namreč uvaja neke vrste sprejemnih 
izpitov, za to, da lahko izvede potrebno selekcijo, ker je navadno večje število 
reflektantov za vpis kot število prostih mest. 

Prav tako smo se dogovorili s skupnostmi posameznih vrst šol, kar omenja 
tudi poročilo stalnega odbora Prosvetno-kultumega zbora, da bi zlasti tište 
skupnosti, ki so v določeni meri že uspele poenotiti predmetnike in učne načrte, 
te poenotene predmetnike in učne načrte predložile zavodu za strokovno izobra- 
ževanje in našemu sekretariatu, da bi jih nato čimprej lahko prevzel v obrav- 
navo pedagoški svet, ki je kot republiški strokovni organ pooblaščen, da potrjuje 
predmetnike in učne načrte za osnovne šole ter osnove za predmetnike in učne 
načrte šol II. stopnje. 

Se preden bi lahko prešli na kompleksnejšo in temeljitejšo> reformo drugo- 
stopenjskega šolstva menimo, da je treba v prehodnem obdobju zagotoviti dolo- 
čeno poenotenje izobraževalnih programov in znižanje obremenitve učencev, 
zlasti v posameznih vrstah strokovnih šol, kjer je ta obremenitev presegla vse 
psihofizične zmogljivosti učencev. Novo ustanovljeni pedagoški svet je kot 
strokovni organ poklican, da vzame v proučevanje predmetnike in učne načrte 
posameznih šol II. .stopnje in jih kot začasne potrdi. Veljajo naj vse dotlej, dokler 
ne bomo sprejeli republiški zakon o drugostopenjskem šolstvu na osnovi novega 
zveznega dokumenta, ki se pripravlja; na podlagi republiškega zakona pa bo 
potem prišlo tudi do revizije predmetnikov in učnih načrtov. 

V gradivu, ki ga je Republiški sekretariat za prosveto in kulturo posredo- 
val Prosvetno-kultumemu zboru, je tudi analiza financiranja šol druge stopnje 
in prikaz mehanizma tega financiranja. Republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo se zavzema, da bi v letošnjem letu obdržali sedanji način medobčinskega 
financiranja šol druge stopnje, kajti sredi koledarskega leta ne bi bilo mogoče 
menjati tega sistema financiranja. Mislimo, da je treba z združenimi močmi 
doseči, da se bodo v maksimalno možni meri realizirali finančni načrti med- 
občinskih skladov, čeprav je treba hkrati kritično ugotoviti, da so nekateri med- 
občinski skladi v previsokih zneskih planirali finančna sredstva za letošnje leto. 
Če sumiramo finančne načrte vseh medobčinskih skladov, lahko ugotovimo, da 
so v primerjavi z letom 1964 predvideli povečanje sredstev za osnovno dejavnost 
za 62 %>. To pa je ob obstoječem stanju omrežja šol druge stopnje, ob tem, ko 
se ne povečujejo kapacitete šol druge stopnje in se bistveno ne razširja dejav- 
nost in ob sedanji proračunski situaciji ter možnostih za financiranje, nedvomno 
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previsok skok iz enega v drugo leto. V nekaterih medobčinskih skladih so bila 
sredstva nerealno planirana in niso bile dovolj upoštevane realne možnosti za 
financiranje. 

Mislimo torej, da bi bilo potrebno, da bi se v letošnjem letu občine kot 
glavni financer šol II. stopnje in delovne organizacije, ki sofinancirajo šole II. 
stopnje, morale držati dogovorov, ki so jih sklenile z medobčinskimi skladi, tako 
da prebrodimo letošnje težave v financiranju šol druge stopnje. Kot vam je 
znano, sta včeraj Zvezni zbor in. Prosvetno-kulturni zbor Zvezne skupščine ob- 
ravnavala teze zveznega sekretariata za izobraževanje in kulturo o bodoči ure- 
ditvi financiranja vzgoje in izobraževanja sploh. Po teh je predvideno, da bo 
zvezni sekretariat jeseni pripravil zakon, ki ga bo obravnavala v septembru, 
najkasneje pa v oktobru zvezna skupščina; hkrati bo tudi republika pripravila 
svoj zakon o financiranju šolstva. Medtem ko bo zvezni zakon določil osnovna 
načela in osnovne vire glede financiranja, bodo republike pooblaščene, da s svo- 
jimi zakoni podrobneje urejajo financiranje šolstva na svojem območju. Seveda 
ta sistem ne bo mogel začeti veljati pred začetkom novega koledarskega leta, 
ker mora biti sinhroniziran z ostalimi ukrepi in tudi z bodočo ureditvijo finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti. Zato si moramo v obdobju do novega 
leta prizadevati, da bodo medobčinski skladi in drugi, ki dajejo sredstva v med- 
občinske sklade, v maksimalni možni meri realizirali svoje finančne načrte. 

Predsednik Ivo Tavčar: Današnja razprava naj bi bila pravzaprav 
začetek zelo potrebnih razprav o šolstvu II. stopnje z dveh vidikov: s finanč- 
nega, v zvezi s pripravo novega načina financiranja, ki naj se uveljavi v novem 
letu, in še bolj z vidika nove ureditve izobraževanja na drugi stopnji. Z obeh 
vidikov bi bilo treba organizirano razpravljati tudi v Sloveniji; zato je stalni 
odbor predlagal, da se ustanovi poseben začasni odbor za drugostopenjsko iz- 
obraževanje, ki naj bi v lastnem pa tudi v razširjenem krogu vodil in organi- 
ziral potrebne razprave. 

Hkrati, ko razpravljamo o tem, kako naj bi bilo v prihodnje, pa je treba 
takoj tudi ukrepati glede na to, kako je sedaj. Analiza tehniških šol kaže, da 
so tu potrebni takojšnji ukrepi, da se mladino vsaj zaščiti pred preveliko obre- 
menitvijo, ki je ponekod celo 53 ur na teden. Da je ta obremenitev še bolj 
paradoksalna, se to dogaja ravno v zdravstvenih šolah, kjer bi pričakovali, da 
bodo zdravniki prvi, ki bi morali vedeti, kakšne so otroške duševne in telesne 
zmogljivosti v tej dobi rasti, ko obiskujejo srednje šole. Pri šolah iste vrste, 
ki vzgajajo otroke za iste poklice, so npr. -razlike celo 26 ur na teden. To kaže 
na popolno neusklajenost med posameznimi šolami; zato se mi zdi, da je treba 
dati več poudarka medsebojnemu sodelovanju istovrstnih šol. Mislim, da je 
odveč stokati, da bo naše šolstvo preveč decentralizirano, ko pa imamo vse 
možnosti, -da ga samoupravno centraliziramo. V tem smislu bi morali izrazito 
poudariti vlogo skupnosti posameznih šol. Zato predlagam, da naš zbor ob- 
ravnava statute teh šol, skupnosti teh šol pa naj nam pošljejo poročila o svojem 
delu in nalogah, ki so si jih zastavile, še posebej pa svoje statute. Preko teh 
bi skušali povezovati te šole ter urejati tudi določene naloge, ki jih naša peda- 
goška služba ne zmore, saj v zavodih za pedagoško službo ni strokovnjakov 
za strokovne šole. Zato mislim, da postajajo nosilci razvoja tega šolstva naj- 
boljši strokovnjaki posameznih šol. 

Hkrati s tem samoupravnim povezovanjem in sodelovanjem pa menim, da 
mora Republiški sekretariat za prosveto in kulturo imeti boljši pregled nad 
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temi šolami, in seveda tudi boljši pregled nad predmetniki in učnimi načrti. 
Ni dovolj samo reči, da je pri tem dana šolam velika svoboda; mislim, da ima 
po zakonitih predpisih Republiški sekretariat za prosveto in kulturo vse mož- 
nosti, da tudi vpliva na predmetnike in učne načrte. Zato najbrž ni povsem 
opravičljivo ugotoviti, da je danes 57,7 % predmetnikov na strokovnih šolah 
uveljavljenih brez vednosti in soglasja republike. 

Republika ima pri tem svojo pravico, da določa nek minimum, ki je vsaj 
to, da ve kakšne predmetnike in učne načrte šole imajo, in da ni mogoča no- 
bena sprememba v predmetnikih in učnih načrtih, če ni sočasno obveščeno 
vsaj pristojno telo republike, ki lahko po potrebi, v skladu s svojimi pravicami, 
preprečuje ali pa pospešuje določene spremembe. Se pravi, da ne zavira ustvar- 
jalnosti v šolah, ampak kontrolira in po potrebi tudi intervenira. 

Res je, da bo ustanovitev pedagoškega sveta to delo v prihodnje močno 
olajšala. Toda, kot sem .rekel, vsem šolam je treba povedati, da ni možna ni- 
kakršna sprememba, ne da bi bil o njej sočasno obveščen Republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo oziroma Pedagoški svet. Sele, če po določenem 
roku ni nobenih pripomb, je možna uveljavitev novega predmetnika in učnega 
načrta. Gre torej za nadzorstvo, ki ni v ničemer v nasprotju s samoupravo 
in z ustvarjalnimi napori šol, je pa nujno potrebno glede na vlogo republike, 
ki jo na tem področju mora imeti.. 

Ob finančnih in reformnih razpravah bi bilo nujno, da zlasti z vidikov, ki 
jih odpirajo gospodarske spremembe, na novo ovrednotimo sedanje omrežje 
naših drugostopenjskih šol. Ali so, recimo, notranja sorazmerja v tem omrežju 
ustrezna? Ali je tudi krajevna razporeditev ustrezna? In, kot najpomembnejše, 
katere šole nadalje razvijati, ter kakšni profili in kakšne vrste šol so nam v 
prihodnje potrebne? To je zlasti pomembno za pametno gradnjo tega šolstva 
in za nadaljnjo povezavo šol in gospodarstva. Zdaj so tu nekateri nesmisli. 
Za primer bom povedal, kakšen je položaj v kmetijskih šolah. 

Imamo več dveletnih poklicnih kmetijskih šol, toda učenci iz teh šol gredo 
ali v druge poklice, ali pa nadaljujejo šolanje na tehnični kmetijski šoli; v pro- 
izvodnji pa pravijo, da je zelo težko najti kakšnega učenca iz teh šol. Poleg 
tega imamo samo eno tretjino učencev vseh kmetijskih drugostopenjskih šol 
na poklicnih šolah, medtem ko sta na tehničnih šolah dve tretjini učencev; 
skratka, čudna razmerja in velika nepovezanost med kmetijskimi gospodarskimi 
organizacijami ter kmetijskimi šolami. Najbrž si bo moralo kmetijstvo v pri- 
hodnje te šole le bolj prilastiti, kot si jih je doslej, da ne bo, recimo za primer, 
takih kamnov spotike, kot je ta, da morajo šole organizirati praktični pouk na 
posestvih, ki so v sklopu kmetijskih delovnih organizacij. Mislim, da je naj- 
bolje, da kmetijske organizacije, ki so prevzele posestva, prevzamejo še šolo 
in da se spor, ali naj ima posestvo šola ali kmetijska delovna organizacija, 
razreši na ta način, da se dokončno integrira kmetijsko šolstvo v kmetijske 
organizacij e. 

Pri vajenskem vprašanju bi pripomnil, da bi bili predlogi za spreminjanje 
zakonskih predpisov, kot je 147. člen zakona o delovnih razmerjih, najbrž ne- 
koliko vprašljivi, čeprav so že bili taki predlogi. Ukrep je bil menda sprejet 
zaradi tega, ker se je vedno govorilo, da so vajenci izkoriščani, da niso plačani 
za delo, ki ga v delovnih organizacijah opravljajo. Ce je sedaj določeno, da 
dobi vajenec 50 °/o zaslužka nekvalificiranega delavca v isti delovni organizaciji, 
je s tem zagotovljeno, da vajenec ne bo izkoriščan. Kolikor pa kje nastajajo 
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vprašanja glede višine nagrade, pa imamo še možnost štipendijske poti, ki ima, 
kot je bilo v razpravi povedano, svoje dobre pa tudi slabe strani. Njena slabost 
je, kot je bilo rečeno, v zmanjšanju višine nagrade, ki jo dobi vajenec s šti- 
pendijo, dobro pa je to, da dobi šola nadzor tudi nad praktičnim poukom, 
podjetje pa možnost, da zaveže delavca — učenca, da se ta v njem zaposli. 

Zaradi stanja, v kakršnem smo danes, bi bilo treba delovnim organizacijam 
predvsem odpirati dolgoročnejšo perspektivo, saj namen nekaterih podjetij, da 
bodo zaposlovala nekvalificirane delavce, ne predstavlja dobre rešitve. Poleg 
tega pa je treba le-te še enkrat toliko plačati kot vajence. Skratka, dvomim, če 
je taka rešitev koristna za gospodarske organizacije, najmanj pa seveda z nekih 
dolgoročnih vidikov. Ni prav, da nekatere delovne organizacije v času, v 
kakršnem smo, spreletava strah in jim jemlje sposobnost trezne, mirne in 
dolgoročne presoje. 

Na vsak način pa je treba vedeti, da je bil doslej obraten položaj, da 
nekatere delovne organizacije niso mogle dobiti vajencev in da nekatere po- 
klicne šole niso imele koga vpisati; ni naključje, da imamo v slovenskih po- 
klicnih šolah zelo veliko učencev iz drugih republik. Zakaj? Ker ni bilo interesa 
za ročno delo. Mislim, da bodo spremembe, ki se pripravljajo, koristne in da 
bodo ljudje resneje jemali delo in se lotili tudi dela, ki jim je bilo doslej mo- 
goče preumazano ali prenizko. Ustrezno se bo začelo vrednotiti ročno delo, 
tako da bodo spremembe tudi prevrednotile mnenja in predstave mladine o 
poklicih in o delu. 

Tudi v prejšnjih letih smo zmeraj govorili, da nam bo ostalo nevključenih 
10 000 učencev in učenk. Meni se zdi, da so se nam ti računi pokazali kot 
nekoliko pretirani in sem prepričan, da se tudi letos nekoliko pretirava v teh 
številkah, čeprav se strinjam, da bo letos slabši položaj, kot je bil doslej. 
Predlagam, da bi o teh vprašanjih ne razpravljala samo Gospodarska zbornica, 
ampak tudi Gospodarski zbor, zlasti o vprašanjih vajencev, pa tudi drugosto- 
penjskega izobraževanja. 

Zelo koristne so pobude, ki jih je povedal tovariš Boris Lipužič, da bo 
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo posebej opozoril šole na nove 
možnosti, ki se odpirajo; kajti te nove možnosti bo mogoče izkoristiti samo s 
pogojem, da bodo šoile tiste, ki bodo nastopile tudi kot organizator in da ne 
bodo samo čakale, kdaj jim bo delovna organizacija poslala vajenca. 

Pri gimnazijah bi bilo smotrno, da razen tega, da nekaterim gimnazijam 
odložimo verifikacijo, tudi posebej proučimo, kako je s tehničnim poukom in 
s proizvodnim delom. Mislim, da bomo morali v prihodnje, ko bomo razpravljali 
o reformi drugostopenjskega šolstva, upoštevati, koliko gimnazij je v svojem 
pouku uspelo pri tem. 

Zlasti bi bilo ob položaju, kakršen je, hkrati s priporočilom Gospodarskemu 
zboru in Gospodarski zbornici, da razpravljata o vprašanja vajencev, koristno, 
da dodobra pogledamo, kako je z izobraževalnimi službami v naših delovnih 
organizacijah. Pred časom smo o teh službah že imeli neke številke, vem pa, 
da te službe zdaj zamirajo. Zdaj je čas, ko je treba to vprašanje dati ponovno 
na dnevni red, ker ga življenje terja in da se začne ponovno organizirano de- 
lovati na tem, da izobraževalne službe v delovnih organizacijah zažive. Zlasti 
poslovna združenja in vsa integracijska gibanja znotraj gospodarstva naj po- 
udarjajo tudi to vprašanje. Pri tem ni treba, da izobraževalne službe organi- 
zirajo samo posamične delovne organizacije, ampak tudi njihove širše združbe. 
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O finančnih vprašanjih bi bilo najbrž zdaj nepotrebno razpravljati, ker je 
bilo o tem že veliko razprav; Izvršni svet je dvakrat imel razgovore s pred- 
sedniki občinskih skupščin, predsednik Izvršnega sveta pa je poslal posebno 
pismo. Zato je prav, da naš zbor odločno podpre te ukrepe in prizadevanja in 
da hkrati poudari, da zdajle ni prav nič primeren čas, da razpravljamo o tem, 
kdo naj vzdržuje šole. Povsem jasno je, da jih vzdržujemo tako, kot smo jih 
doslej; odveč so tudi govorice, češ s 1. julijem bo že zvezni zakon, ki bo to 
drugače uredil. Do 1. januarja prihodnjega leta ne bo nič drugače. Odgovornost 
za šolstvo je še vedno pri tistih, kot doslej, zato ne zamotavati teh vprašanj 
in se s tem po možnosti znebiti lastne odgovornosti, češ zdaj bo republika 
financirala te šole. Letos bodo financerji še vedno občine s pomočjo delovnih 
organizacij. Zato je treba čimprej položaj pravno urediti, skleniti pogodbe med 
občinskimi skupščinami, medobčinskimi skladi in šolami. Tak položaj, kakršen 
je zdaj, je v nekem smislu brezpraven in ne more ostati tak, kakršen je. V naj- 
krajšem času morajo biti pogodbe medsebojno sklenjene, ker ne moremo do- 
puščati takega položaja, da bo šola vsak mesec v negotovosti, ali bo dobila 
denar in koliko ga bo dobila. Bolje je, da ve, da razpolaga z manjšimi sredstvi, 
kot pa, da se ji nekaj obljublja, pa nikdar ne ve, kaj bo pravzaprav dobila. 

Mislim, da se lahko strinjamo s tem, kar je omenil tovariš Boris Lipužič, 
da bo treba, da tudi šole omeje svoje zahteve, ker ne moremo letos nadomestiti 
vsega zaostajanja, ki je bilo v preteklosti. Upoštevati je treba tudi splošne 
omejitve, tako da bo treba, da tudi šole popuste, občine in delovne organizacije 
pa nekoliko povečajo svoje prispevke. Najti je treba pravo, pametno in letos 
uresničljivo razmerje. Ne sme se ponoviti primer SNG, ki sredi leta ne ve, s 
kolikšnimi sredstvi razpolaga. 

Ko govorimo o financiranju, naj ob predlogu poslanca Avguština Laha po- 
udarim, da v občinah ni nikdar vprašanje, ali bo denar za občinsko upravo, 
stalno pa je vprašanje, ali bo za šolo. Dajmo tudi mi, kot poslanci, ne samo 
prenašati tožbe in zahtevke občin, ampak zastaviti svoj vpliv in od občin terjati 
izpolnitev določenih obveznosti in zahtev. Mislim, da je prav, če sklenemo, da 
vsak poslanec v svoji občini kaj stori za to, da se čim prej uredi pravna plat 
financiranja šol. Zelo dobro bi bilo, če bi se enkrat zgodilo to, da bi uprava 
dobila denar šele takrat, ko bi občina vse druge naloge, ki jih ima, po zakonu 
in ustavi, izpolnila. To bi bilo tudi pošteno, saj javna uprava je za to, da skrbi 
za druge, ne pa predvsem zase. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, tojena razpravo o inve- 
sticijski izgradnji šolstva v letu 1965. 

Gradivo ste prejeli, in sicer eno splošno, eno pa v zvezi z razdelitvijo 
sredstev, ki so določena kot republiška pomoč pri gradnji osnovnih šol. K tej 
točki dnevnega reda sem poleg že prej omenjenih predstavnikov povabil še 
predstavnika Splošne gospodarske banke in predsednika upravnega obora sklada 
Socialistične republike Slovenije za šolstvo. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanka Darinka Sušteršič. 

Darinka Sušteršič: V zadnjem odstavku poročila odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov so omenjene 3 variante prednostne 
liste, ki jih je za kreditiranje gradnje šolskih prostorov izdelala Splošna gospo- 
darska banka. Nas odbor se je odločil za 3. varianto. Ali bi mogli vedeti za te 
variante in za merila, po katerih so bile te variante sestavljene. 
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Bojimo se namreč, da je banka delala ločeno od Republiškega sekretariata 
za kulturo in prosveto in se ni ozirala na stopnjo potreb po gradnji šol v po- 
sameznih občinah, ampak je prednostne liste delala na osnovi gospodarskih ra- 
čunov. Tako je v tolminski občini po potrebi na prvem mestu osnovno šola 
v Kobaridu, v republiškem merilu pa je ta šola na 3. mestu. Sedaj se upravi- 
čeno sprašujemo, ali je ta šola na listi in če ni, kdaj pride na vrsto; in kdaj 
pridejo sploh na vrsto še druge šole, ki so v podobnih pogojih, pa nimajo ma- 
terialnih osnov in jih ne morejo podpreti ne gospodarske organizacije, ne 
občina. 

O nujni potrebi gradnje kobariške šole smo začeli govoriti že pred štirimi 
leti: lani, na začetku leta pa je zbor volivcev napravil konec kolebanju in 
zahteval rešitev. Občinski organi so se zavzeli za delo in napravili po svojih 
močeh vse, da bi dobili kredite. Pripravljen je bil že tudi načrt za gradnjo prve 
etape. Za vse priprave je bilo izdanih nekaj milijonov dinarjev, da ne omenjam 
vseh poti in vseh težav, v katerih dela ta šola, kar je Republiškemu sekre- 
tariatu za prosveto in kulturo dobro znano. V zadnjem tednu pa smo zvedeli, 
da gradnje ne bo mogoče začeti, ker občina nima sredstev za udeležbo. 

Kolikokrat smo na tem zboru že poudarjali, da pri obravnavanju mate- 
rialnih osnov in tudi pri gradnji osnovnega šolstva ne bi smeli delati razlik 
med občinami in šolami. In vendar so v praksi izredno velike razlike, ki se 
z novimi ukrepi še večajo. Ali se ne bi morali nad vsem tem nekoliko zamisliti? 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, poslanec 
Dane Debič. 

Dane Debič: Mislim, da bo treba v naslednjem letu zagotoviti kredite 
tudi za tiste občine, ki niso dotirane. V žalski občini bo drugače zelo težko 
zgraditi dve potrebni šoli, če bomo kreditirali samo občine, ki so že dotirane. 
Sama občina namreč ne bo mogla zbrati dovolj sredstev, da bi lahko zmogla 
tolikšno investicijo bodisi za eno etapo ali pa za celo šoio. 

Poleg tega se zaradi stiske, ki je nastala na gospodarskem področju, po- 
javlja še drug problem. V Žalcu smo pripravili osnutek projekta za moderno 
šolo po normativih, ki so bili sprejeti pri republiškem sekretariatu. Pri reali- 
zaciji tega osnutka pa se je zdaj izkazalo, da bi za šolo z 20 učilnicami potre- 
bovali ca. 60 milijonov novih dinarjev. Zato zdaj šolski sklad in režijski odbor 
iščeta cenejše izvedbe, ki gredo v etaže, in katere bi lahko realizirali. 

Ta primer kaže, da dokaj neorganizirano prehajamo na gradnjo novih šol, 
saj v stanju, v kakršnem smo, ne bomo uspeli realizirati ustreznih načrtov, 
ampak se bomo zopet posluževali starejših tipov šol, ki izgleda, da so nekoliko 
cenejše, ker gredo v višino in niso tlorisno tako razširjene. 

Mislim, da bi moral imeti republiški sekretariat več povezave z občinskimi 
skupščinami glede nameravanih gradenj. Čeprav ni mogoče trditi, da na občini 
ni izkušenih ljudi, vendar pa pri vprašanju normativov ne zadošča samo so- 
delovanje preko projektanta, ampak je treba, da republiški organi pridejo na 
posvet v občino in vidijo dejansko stanje. Zaradi nove relacije občina — repu- 
blika bo morala republika zavzeti drugačno stališče do občin in z njimi ustvariti 
konkreten življenjski stik, ne pa papirnat. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? Ali je 'možno dati kako 
pojasnilo na vprašanje poslanke Sušteršičeve? Prosim, tovariš Tomo Martelanc. 
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Tomo Martelanc: Tovariši poslanci, tovariš predsednik! Ker rav- 
nokar teče razprava v Republiškem zboru o garanciji, ki naj bi jo dala Skup- 
ščina za dokončanje gradnje osnovnih šol, kot jo predvideva informacija v 
višini 1 300 000 dinarjev, tovariš Boris Lipužič, ki se je pripravil za udeležbo 
v razpravi k tej točki, trenutno prisostvuje pri Republiškem zboru. Zato bom 
samo na kratko v zvezi z vprašanjem, ki je zastavljeno glede kriterijev pri 
določanju prioritetne liste šol, ki jim Splošna gospodarska banka daje kredit 
za gradnjo v letošnjem in drugem letu, omenil to, da so bili v smernicah 
družbenega plana naše republike za leto 1965 ti kriteriji točno določeni. 

Družbeni plan je predvidel naslednje kriterije: 
1. v poštev pridejo šole, ki se morajo preseliti, ker so v dotrajanih ali 

najetih stavbah, ki niso funkcionalno namenjene za šole; 
2. pospeši naj se odprava druge in tretje izmene pouka; 
3. šole naj se grade v tistih mestnih in drugih gospodarskih središčih, kjer 

zaradi priseljevanja narašča število učencev. 
Poleg tega družbeni plan še posebej poudarja, da bo eden od kriterijev za 

participacijo lastna udeležba. To se pravi, da kriterijev ni postavila Gospo- 
darska banka sama, niti sam Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, 
ampak družbeni plan za leto 1965. Mislim, da je pravilno, da se sredstva preli- 
vajo iz bolj razvitih komun v manj razvite; v takih primerih pa je tudi prav, 
da so tiste komune, ki so dobile kredit, z lastno participacijo udeležene pri 
gradnji šol, ki jo predvidevamo v letošnjem letu oziroma z nadaljevanjem v 
prihodnjem letu. 

Vse šole, ki so upoštevane v prioritetni listi, v vseh štirih variantah, ustre- 
zajo prvim trem kriterijem. Pri končni selekciji so bile izmed vseh šol, ki jih 
je treba zgraditi, upoštevane tiste, ki zagotavljajo največjo lastno udeležbo. 

Tudi na sekretariatu smo imeli sprva določene pomisleke glede tega kri- 
terija, ker se nam je zdelo, da bo prizadel nekatere manj razvite občine. Toda, 
ko smo iskali objektivnejši kriterij, smo dejansko prišli v zelo neroden in težak 
položaj, saj bi po nekakšnih subjektivnih kriterijih verjetno še teže uredili te 
stvari. Jasno pa nam mora biti, da smo letošnjo gradnjo tako široko^ zasnovali 
zato, da rešimo samo najnujnejše primere, ne pa vseh problemov našega osnov- 
nega šolstva. Za to bo potrebnih še mnogo naporov, saj je v Sloveniji vsaka 
druga šola zgrajena v prejšnjem stoletju. To se pravi, da je polovica šol starih 
najmanj 65 let in več. Po vojni smo zgradili čez 200 šol, toda to je še vedno 
samo vsaka šesta šola, ki je zgrajena po vojni. 

Najnujnejše primere zato lahko rešujemo le s participacijo komun, saj ta 
princip ne omogoča le dokončne selekcije, ampak zagotavlja tudi več sredstev 
— konkretno: zgraditev 17 namesto morda 10 ali 12 osnovnih šol. Zato mislim, 
da je ta princip tudi pravilen. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kar zadeva razdelitev republiških sredstev, 
se mi zdi, da jih zelo pozno delimo in da bi jih bilo treba v prihodnje razdeliti, 
preden se začne gradbena sezona. V nasprotnem primeru je nevarnost, da sred- 
stva, če jih bomo tako pozno delili kot letos, ne bodo potrošena, ker jih ne bo 
mogoče izkoristiti v tako kratkem času. Zato priporočam, da Republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo že jeseni poizve, kakšne so možnosti za gradnjo 
v prihodnjem letu in kakšne so tudi možnosti glede republiških sredstev, vsaj 
v grobih obrisih. Tako lahko pridemo pred Skupščino, ko delimo republiška 
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sredstva, z jasnim predlogom, nato pa lahko sredstva tudi hitro in uspešno 
potrošimo. 

Letos je tudi nevarnost, da občine, ki so sedaj predvidele, da bodo dale 
soudeležbo, teh sredstev morda ne bodo zbrale, tako da v resnici ne bo toliko 
sredstev na razpolago, kot se je pričakovalo. 

Na vsak način bi bilo> treba, da Republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo spremlja potrošnjo teh sredstev, da lahko, če je potrebnoj o pravem času 
eventualno neporabljena sredstva preusmeri in zadovolji tiste potrebe, ki jih 
sedaj ni bilo mogoče, npr. Tolmin. Pri tem pa je vendarle zelo čudno, da ponuja 
Tolmin samo 13% udeležbo. Celotno šolo zgraditi samo ob 13 °/o lastni udeležbi, 
je zelo malo, čeprav tolminska občina ni razvita; vendar so tudi druge nerazvite 
občine, ki pa so ponudile najmanj 32,5 '°/o potrebnih sredstev za zgraditev šole. 

V proračunski razpravi smo jasno povedali, da nam gre za to, da ob re- 
publiških sredstvih pridobimo čimveč občinskih sredstev, ki naj se skupaj vlože 
v šolstvo. Seveda smo pri tem imeli ugovore z druge plati, s strani občin, ki 
ne dobijo sredstev; to vprašanje, ali je upravičeno, da nekatere občine nimajo 
možnosti najeti republiškega posojila, bo treba do prihodnjega leta razčistiti 
in se opredeliti. Za letošnjo delitev pa smo se dogovorili in jo je treba zato 
spoštovati. 

Bi pa še rad nekaj pripomnil glede načrtov za gradnjo [naših šol. Vsekakor 
je treba pohvaliti pobudo republiškega'sekretariata, da je organiziral gradbeno 
skupino in izdelavo primernih načrtov, ki omogočajo etapno gradnjo. Ob tem, 
ko govorimo, da je Republiški sekretariat za prosveto in kulturo odgovoren, da 
vzdržuje stike z občinami, pa bi svetoval, naj tudi občine čutijo odgovornost, 
da vzdržujejo- stike z republiko, in naj ne pričakujejo, da bo vedno samo nekdo 
iz republike obiskoval vseh 62 občin. 

Delo, ki ga je začel Republiški sekretariat za prosveto in kylturo, je po- 
kazalo tudi nekatere nenavadne ugotovitve. Tako so danes nekatere nove šole, 
kjer pride na posameznega učenca skoraj 12 m2 površine, čeprav je republiški 
normativ, ki pa je redkokje uresničen, le 6 m2. Torej, ob vsem pomanjkanju 
sredstev imamo še sem pa tja tolikšno potrato in neracionalno gospodarjenje 
s sredstvi. Tudi letos je banka, ko je proučevala prošnje za kredit, ugotovila 
marsikatero predrago gradnjo in seveda zahtevala spremembe v načrtih. Tako 
republiška kontrola lahko marsikaj prispeva k boljšemu vlaganju sredstev, k 
bolj ekonomičnemu in racionalnemu trošenju, skratka, k večjim uspehom ob 
manjših sredstvih. 

Besedo ima poslanka Gostenčnikova. 

Lojzka Gostenčnik-Zmavc: Ko po investicijskih programih ugo- 
tavljamo', da je bilo precej sredstev določenih za popravila in novogradnje 
osnovnih šol, se mi zdi, da pa vendarle ostaja strašna vrzel med planiranjem 
in vlaganjem investicijskega dinarja, tako v šolstvu I. kot tudi II. stopnje. Po 
podatkih v gradivu je ugotovljeno, da se je v šolstvu II. stopnje letos praktično 
ustavila vsa gradnja. 

To je povezano tudi z vedno večjim številom učencev, ki absolvirajo 
osnovno šolo. Ta pritisk bo iz leta v leto močnejši, saj je predvideno, naj izdela 
čimveč učencev osem razredov osnovne šole. Zato je jasno, da bodo morale biti 
kapacitete šol II. stopnje enak družben problem, kot je to osnovna šola in 
osnovnošolski prostor. 
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V zadnjih letih je bil položaj močno odvisen od raznih sistemov financi- 
ranja šol II. stopnje. Zal je letos zanimanje za uspešno reševanje tega problema 
izredno padlo. Kot primer jemljem situacijo v celjskem okraju. Kljub med- 
občinskemu financiranju, kljub temu, da je 8 ali 11 občin sodelovalo v med- 
občinskem skladu in da je v teh 11 občinah morda stotine gospodarskih orga- 
nizacij, je bila lansko leto taka situacija, da se je v težkih razmerah pričela 
novogradnja delavnic tehnične šole in novogradnja ekonomske šole, v planu 
pa je bila še gradnja osnovne stavbe tehniške šole. Letos pa žal, tega uspeha 
ni več. Vsi obžalujemo, da je prišlo do take situacije, kajti zdi ise nam, da bi 
v primeru, če bi občine v celoti izpolnile svoje obveznosti do sklada, in če bi 
gospodarske organizacije pokazale več dobre volje in razumevanja, bi nedvomno 
šole II. stopnje lahko pridobile na šolskem prostoru. Tako pa so ta prizadevanja 
doživela neuspeh, posledice pa v končni konsekvenci čutijo na svojih ramenih 
tisti učenci in dijaki, ki se nimajo možnosti vključiti v šole druge stopnje. 

Zelo se strinjam, z mislijo, ki je v poročilu, da :se bo morala povečati 
usmerjevalna vloga republike pri šolstvu druge stopnje in tudi pri investicijskih 
vlaganjih. Po vsej verjetnosti bo to treba urediti na enak način, kot je to 
urejeno pri osnovnih šolah. Sploh bo treba zelo načrtno izpeljati širjenje šolske 
mreže druge stopnje, da ne bo prišlo do takih situacij kot v Celju, kjer je v 
gimnaziji zmanjkalo prostora in se zato učenci iz Celja vozijo v Velenje; po- 
doben primer je v celjski tehnični šoli, kjer se zaradi pomanjkanja prostora 
učenci iz Žalca morajo prepisati v krško tehnično šolo, kjer so ostale proste 
kapacitete. Zato bi bilo treba zelo natančno preračunati, kakšen je priliv na 
določeno področje in katere šole bi se morale načrtno širiti, da občani in starši 
ne bodo dobili vtisa, da več ne obvladamo položaja. S tem v zvezi predlagam, 
naj republiški sekretar izdela natančno ainalizo, koliko učencev se bo v pri- 
hodnjih letih doišolalo oziroma končalo 8 razredov osemletke, koliko jih bo 
potem odpadlo in kje naj se širi šolski prostor. 

Predsednik Ivo Tavčar: Letos gradnja drugostopenjskega šolstva res 
nekoliko zaostaja, čeprav je lani že hitreje napredovala. Če primerjamo letošnja 
in lanska predvidevanja, vidimo, da smo lani od planiranega realizirali v osnov- 
nem šolstvu samo 87'°/o, v šolstvu II. stopnje pa 38 ®/o več, kot smo planirali. 
Letos pa kaže, da zaradi sredstev, ki jih daje republika za osnovno šolstvo, 
poskušajo občine dobivati sredstva tudi iz gospodarskih organizacij, da krijejo 
potrebe v gradnji osnovnega šolstva; zato pa zaostaja gradnja drugostopenj- 
skega šolstva. Tak primer je bil v Postojni, pa tudi za Bežigradom, kjer so 
sredstva gospodarskih organizacij uporabljali za gradnjo osnovnih šol, ne pa 
za gradnjo strokovnega šolstva. 

Takšne težave so nam nekoliko zavrle gradnjo drugostopenjskega šolstva; 
vendar se mi zdi, da bomo letos le vložili nekaj več kot 900 milijonov. V načrtu, 
ki je predložen, namreč niso upoštevana še nekatera druga sredstva, ampak v 
glavnem le sredstva, ki so evidentirana v medobčinskih skladih. Verjetno je, 
da bodo še nekatera sredstva vložena zlasti v tiste šole, ki jih v glavnem že 
zdaj vzdržujejo gospodarske organizacije ali posamezna gospodarska združenja. 
Pri tem bi bilo treba poudariti, naj gospodarske organizacije vsaj za naložbe 
združujejo sredstva po panogah. Slišal sem za primer, da bi gradbena stroka 
bila pripravljena zbrati sredstva za dokončanje gradbene srednje šole v Ljub- 
ljani, da pa so težave z občinami, češ da jim le-te odtegujejo sredstva. 
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Precej hrupa, vsaj v Ljubljani, dviga primer dveh domov, eden je dijaški, 
eden pa vajenski, kjer so menda zagotovljena sredstva v višini 200 milijonov, 
kjer pa ni nikogar, ki bi dal dodatna sredstva, da bi omogočili gradnjo. Zavodi 
za zaposlovanje bi po mojem mnenju lahko v veliko večji meri podpirali 
gradnjo domov; saj imajo še vedno precejšnja sredstva. Sicer se pa strinjam, 
da bi republika tudi na tem področju morala svojo usmerjevalno^ vlogo ne- 
koliko materializirati. 

Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.10 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo sejo s 6. točko dnevnega 
reda, to je z razpravo o financiranju investicijske dejavnosti visokošolskih 
in drugih zavodov ter o nekaterih problemih sklada SRS za šolstvo. 

Poročilo je obravnaval naš stalni odbor, poleg že omenjenih gostov pa 
sem povabil k tej točki še predstavnike univerze, združenja mariborskih viso- 
košolskih zavodov in sklada SRS za šolstvo. 

Želi morda predstavnik sklada kaj dodati' k poročilu? (Ne želi.) Ce ne, 
začenjam razpravo. K razpravi se je prijavil poslanec inž. Roman Modic. 

Inž. Roman Modic: Tovariš predsednik, spoštovani zbor! Ne oglašam 
se k razpravi o poročilu sklada SRS za šolstvo zato, ker bi hotel kritizirati 
stališča oziroma postopek, ki jih je ta sklad zavzel, ker smatram d§. je v danih 
okoliščinah opravil, kar je v sporazumu s prizadetimi ustanovami mogel opra- 
viti, čeprav bi bilo mogoče dati neke pripombe k načinu, kako so posamezne 
ustanove izsiljevale prednost na prioritetni listi ali pa skušali z izvršenimi 
dejstvi spraviti svoje potrebe oziroma svoje želje na prioritetni spisek. Želim 
predvsem povedati, v kakšni situaciji so glede na že znane restrikcije fakultete 
ljubljanske univerze in kakšen je bil postopek univerze, ki je odigrala pri tem 
koordinacijsko vlogo, ko so se določevale tiste zmogljivosti oziroma tisti objekti, 
ki naj bi letos prišli v poštev, da bi se čimprej dosegle nove zmogljivosti, ki 
so nam zaradi velikega navala na fakultete potrebne. 

Mislim, da je treba predvsem poudariti, da so se univerzitetni svet in 
njegove komisije že od vsega začetka postavile na stališče, potem ko so slišale 
o omejenih sredstvih za investicije, da je treba ustaviti vse nove gradnje in 
da je treba intenzivirati delo na tistih objektih, ki so tik pred dovršitvijo 
oziroma, kjer naj bi čimprejšnja dovršitev omogočila zasedbo kapacitet in 
ustvarila ugodnejše delovne pogoje za študij. Predvsem smo nameravali naše 
investicije koncentrirati na enem objektu, to je, na oddelku za agronomijo 
biotehnične fakultete, kjer je delo že precej napredovalo; žal pa nismo mogli 
že letošnje leto usposobiti objekta za delo, ker so novi ukrepi prišli šele sredi 
leta in smo polovico gradbene sezone zamudili. Tako bo ta objekt gotov šele 
v naslednjem letu. 

Za vse ostale objekte pa lahko rečem, da je bilo denarja samo toliko, da 
vzdržujemo gradbišča oziroma, da izvršimo tista dela, ki naj zagotovijo, da 
se bo gradnja v omejenem obsegu nadaljevala ali pa, da se bo gradnja zaščitila. 
To so: objekt gradbene fakultete, ki je že pod streho in ki ga je treba samo 
zavarovati, objekt inštituta za matematiko', fiziko in mehaniko, ki bi ga radi 
letos dogradili do strehe, nakar bo v takšnem stanju prezimil, ter še fakulteta 
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za strojništvo, ki je že začela z gradnjo, ki pa verjetno ne bo mogla bistveno 
napredovati. 

Tako bo treba še veliko sredstev, da bomo v naslednjih letih vse te objekte 
dovršili. Koncentracija je bila izvršena na omenjene štiri objekte, od katerih 
ne bo, drugače kakor je navedeno v poročilu, v letošnjem letu gotov nobeden, 
v naslednjem letu pa le eden, kasneje bo verjetno treba še vsaj 2 milijardi 
dinarjev po današnjih cenah, da se bodo vsi ti objekti dogradili in da bodo 
začeli služiti svojemu namenu. Mislim, da je treba predvsem opozoriti na to, 
da je posebno težavna situacija na fakulteti za strojništvo, ki je ena od emi- 
nentnih strok, ki vzgaja strokovnjake za celo vrsto naših industrij; zato je 
zgraditev te fakultete ena od bistvenih nalog, ki jih mora univerza prioritetno 
rešiti v čimkrajšem času, da ne bodo zaradi tega pri študiju nastopile kakšne 
večje težave. Treba je omeniti, da je ta fakulteta ena od najbolj dinamičnih in 
njen pomen za naše gospodarstvo gotovo ne potrebuje še posebne razlage. 

Zato bomo v bodoče, kot smo se na univerzi dogovorih, naše napore kon- 
centrirali na omenjene štiri objekte, ki jih bomo verjetno morali dograditi v 
naslednjih dveh letih, kolikor bodo pač sredstva dotekala. V tem času ne na- 
meravamo začeti z novimi gradnjami, ampak pripraviti predvsem dokumenta- 
cijo in prioritetni spisek tistih objektov, ki jih bo univerza za bodoče še po- 
trebovala. Treba je namreč omeniti, da je še nekaj temeljnih strok, ki imajo 
zelo velike težave s prostorom; omenim naj ekonomsko fakulteto v celoti ter 
še nekatere oddelke drugih fakultet, ki čakajo na rešitev svojih prostorskih 
težav. To bomo morali v bodoče urejevati po nekem spisku, ki ga bo treba 
urediti tako, da bodo prišle prioritetne stvari prej na vrsto. Ob tem pripo- 
ročam, naj sklad SRS za šolstvo to napravi ne samo z univerzo oziroma za 
fakultete, ampak za vse gradnje, tako da bo imel pred seboj perspektiven 
program, po katerem bo delal. Tako bo mogoče pravočasno pripraviti vso 
potrebno dokumentacijo, predvsem investicijske programe in idejne projekte, 
ki danes niti za objekte, ki se grade, v celoti niso preštudirani in dognani. 

V zvezi z investicijsko gradnjo se zavzemami za to, da bi se sredstva 
odobravala oziroma da bi se ustrezne pogodbe sklepale že pred začetkom 
gradbene sezone, ne pa, da smo' sredi gradbene sezone in moramo zaradi 
restrikcij stalno rebalansirati naše investicijske programe. To vzbuja nejevoljo 
pri fakultetah, povečano administrativno in tehnično delo, pa tudi nemajhne 
stroške. Zato naj bi sredstva letos ostala v takem znesku, kot so bila odobrena, 
ker se bojim, da drugače ne bomo mogli ničesar primernega ukreniti, saj že 
sama ustavitev gradenj zahteva določene zneske, ki ne bodo dosti manjši od 
tistega, kar nam je bilo letos odobreno. 

V naslednjih letih naj bi se naše nove zmogljivosti intenzivneje gradile, 
ker smatramo, da je vse, kar je v gradnji, nujno potrebno in prioritetnega 
značaja. Zavzemam se zato, da bi se restrikcijski ukrepi, če se že morajo 
izvajati, ne izvajali linearno za vse področje družbenih in gospodarskih dejav- 
nosti, ampak z določenimi razlikami. Izvajajo naj se takrat, ko gradbene sezone 
ni, ali pa naj se o tem pravočasno informirajo investitorji, da ne bo že prej 
omenjenih težav. 

Iz poročila sklada za šolstvo smo slišali, da še ni jasno, ali je treba 10 °/o 
garancijski polog plačati za ves investicijski znesek ali samo za letošnjo tranšo. 
Mislim, da je vprašanje rešeno tako, da je treba plačati samo za letošnjo tranšo; 
zato investicij ne bo treba nadalje zmanjševati. Vsako nadaljnje zmanjševanje 
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bi, kot sem že povedal, privedlo do tega, da bi morali bistven« zmanjšati 
oziroma celo ustaviti gradnje, ki so predvidene. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, poslanec 
inž. Stanislav Potrč. 

Inž. Stanislav Potrč: Tovarišice in tovariši poslanci! Na 3. strani 
informacije sklada SR Slovenije za šolstvo o financiranju investicij visoko- 
šolskih in drugih skladov je v drugem odstavku navedeno, da je imenovani 
sklad kasneje prevzel obveznosti odpravljenega okraja Maribor do Višje tehniške 
šole v Mariboru v znesku 689 869 112 dinarjev. Po podatkih, s katerimi raz- 
polaga višja tehniška šola, znašajo te obveznosti samo 550 145 000 dinarjev; 
torej za približno 139 724 000 dinarjev manj, kot navaja informacija sklada. Ce- 
lotne pogodbene obveznosti okrajne skupščine Maribor so bile namreč iste kot 
obveznosti republike, to je 774 724 133 dinarjev. Od te obveznosti okraja Ma- 
ribor je bilo koriščenih s strani višje tehniške šole 224 579 000 dinarjev, tako 
da so preostale obveznosti okrajne skupščine Maribor v že omenjenem znesku 
550 milijonov, in ne v znesku 689 869 112 dinarjev, kot navaja informacija 
sklada. Obveznost sklada do višje tehniške šole v letu 1965 je torej 150 mili- 
jonov dinarjev. 

Poleg tega se je sklad obvezal, da bo financiral glede na ukinitev okraja 
Maribor tudi tisti del gradbenih stroškov višje tehniške šole, ki naj bi jih 
kril v letu 1965 odpravljeni okraj Maribor, to je 1.13 milijonov dinarjev, kar 
je razvidno tudi iz prve strani informacije sklada. Vendar pa višja tehniška 
šola od teh zneskov do sedaj ni prejela ničesar; zato je v zelo> kritičnem 
položaju. Izvajalci gradbenih del so' namreč že vložili tožbe zaradi nepravo- 
časnega plačila zneskov v višini približno 100 milijonov dinarjev za dela pred 
ustavitvijo gradbenih del pri postavitvi višje tehniške šole. Tem tožbam so se 
sedaj pridružili še dobavitelji opreme. 

Šola je torej izpostavljena nevarnosti sodnih izterjatev. ki bi direktno pri- 
zadele osnovno dejavnost šole. Tako se lahko zgodi, da bo morala šola že v 
najkrajšem času ustaviti svojo dejavnost z vsemi posledicami, ki bi iz tega 
izvirale. Glede na to, da je višja tehnična šola v Mariboru republiški visoko- 
šolski zavod, bi bilo nujno potrebno, da sklad izpolni vsaj svoje obveznosti, 
ki jih ima do nje za leto 1965 in s tem prepreči pretečo nevarnost ustavitve 
dejavnosti šole. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Miro Stiplovšek. 

Miro Stiplovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da samo 
popravim poročilo k informaciji upravnega odbora SR Slovenije za šolstvo. 
Na drugi strani je v tem poročilu manjša napaka, namreč, da bodo v letošnjem 
letu zgrajeni štirje objekti za potrebe visokega oziroma višjega šolstva. Poslanec 
Modic je že povedal, da letos ne bo zgrajen noben objekt. Pač pa bosta v letoš- 
njem letu zgrajena dva objekta za potrebe posebnega šolstva, in sicer zavod 
za slepo mladino v Ljubljani in zavod za usposabljanje invalidne mladine v 
Kamniku. 

Predsednik Ivo Tavčar: Poslanec inž. Viktor Turnšek bi rad besedo. 
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Inž. Viktor Turnšek: V informaciji, ki je bila predložena, je govora 
predvsem o financiranju investicijske izgradnje visokega šolstva. Sprašujem, 
koliko je bilo v letošnjem letu razdeljenih sredstev visokim šolam za razisko- 
valno delo in kako se to delo na visokih šolah programira? 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Mirko Tušek. 

Mirko Tušek: Tovariši poslanci! Najprej želim poudariti, da je sklad 
v letošnjem letu, kljub temu, da je moral zaradi restrikcij poseči tudi v fiksne 
pogodbe, vendar striktno vztrajal pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v tem 
smislu, da je v finančnem načrtu predvidel vsem visokošolskim zavodom, ki so 
gradili, tista sredstva, ki jim po pogodbah oziroma po letnih tranšah v tekočem 
letu pripadajo. To velja tudi za univerzo, kajti eno so ustavitve tistih objektov, 
ki so šele v začetni fazi gradnje in kjer bi kljub še vloženim sredstvom ne mogli 
realizirati objekta v celoti, da bi služil svojemu namenu, to je primer strojne 
fakultete in do neke mere tudi višje šole za zdravstvene delavce, drugo pa so vse 
ostale obveznosti, ki pa jih sklad seveda izpolnjuje v okviru dejanskih možnosti, 
ki jih ima letos na razpolaga. 

Posebej želim poudariti to, da je dotok sredstev v sklad izredno skromen 
in da uspeva sklad realizirati sredstva za osnovno dejavnost samo v določenem 
odstotku. Tako je za mesec julij sklad lahko realiziral le 90% dvanajstine, ki 
pripada visokošolskim zavodom po merilih s tem, da je za preteklih šest mesecev 
še vedno v zamudi s svojimi obveznostmi kar za 600 milijonov dinarjev. Taka 
situacija je tudi narekovala, da sklad kljub namenu, da bi izpolnil pogodbene 
obveznosti, ni mogel nakazati sredstev za investicije še nobenemu zavodu, ki 
gradi. Zaradi tega nastajajo take situacije, kot jo je prej omenil poslanec inž. 
Potrč, ko je govoril o Višji tehniški šoli v Mariboru. 

Poslanec Modic je omenil, da ie del informacije že nekoliko zastarel, oziroma 
nepopoln. Gre za to, da je 10 %> polog za investicije sklad dolžan rezervirati samo 
za zneske, ki zadevajo le letošnjo investicijsko vsoto, ne pa celotno investicijsko 
vsoto v prihodnjih letih. 

Glede vprašanja, ki ga je postavil poslanec inž. Turnšek, pojasnjujem, da 
je letos šolski sklad res prvič želel financirati tudi določeno raziskovalno delo pri 

- tistih visokošolskih institucijah, ki imajo opravljanje raziskovalnega dela v 
svojih statutih izrecno uzakonjeno. Upravni odbor je določil, da k tistim od- 
stotkom, ki jih dobiva visokošolska institucija za osnovno dejavnost, prišteje še 
5 °/o za raziskovalno dejavnost, to je v pogodbah tudi izvedel. 

Skupni znesek, ki naj bi bil v letošnjem letu namenjen za raziskovalno 
dejavnost, je približno 187 milijonov dinarjev. Tudi umetniške akademije naj bi 
bile delno udeležene pri tej vsoti, kolikor bodo razvijale za njih specifično umet- 
niško dejavnost, ki ni zajeta v njihovem rednem pedagoškem procesu. Stvar 
samih visokošolskih zavodov pa je, kako bodo konkretno porabili ta sredstva. 
Upravni odbor šolskega sklada je samo priporočil, da bi posamezne skupine 
visokošolskih zavodov združevale sredstva, da bi tako dosegli večji učinek in 
lažje načrtovali raziskovalno delo. 

Rezultat tega priporočila je skromen; lahko rečem, da se ni realiziral in da 
dejansko vse visokošolske institucije razpolagajo samostojno oziroma ločeno s 
svojimi sredstvi ter niso odstopile skupnemu fondu nikakršnih sredstev. Zaradi 
tega je letos smotrnost izrabe teh sredstev oziroma programiranje raziskovalnega 
dela še pomanjkljivo. Upravni odbor sklada je sicer v pogodbi določil, da morajo 
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vse visokošolske institucije, ki so prejele sredstva, predlagati v določenem roku 
program raziskovalnega dela, vendar menim, da bo v prihodnje primerneje vna- 
prej izdelati točno določen program, ki bo povezoval sorodne institucije, ki jih 
zajema univerza. Sele na osnovi tega naj bi nato upravni odbor sklada dode- 
ljeval določena sredstva oziroma v pogodbi točneje fiksiral način in združevanje 
teh sredstev, s tem pa seveda tudi smotrnost uporabe. 

Seveda so tudi ta sredstva deležna težav, o katerih sem prej govoril pri 
investicijah; to se pravi, če dobivajo visokošolski zavodi za enkrat 90 % sredstev, 
ki so jim namenjena po dvanajstinah vsak mesec, se morejo seveda tudi sred- 
stva, ki so namenjena za raziskovalno dejavnost, le omejeno uporabljati. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo besedo? Prosim, poslanec inž. 
Viktor Turnšek. 

Inž. Viktor Turnšek: K informaciji, ki jo je na moje vprašanje dal 
tovariš Tušek, želim poudariti še nekatere stvari. 

Ob sredstvih za financiranje raziskovalnega dela se postavlja vprašanje nji- 
hove delitve, namre, ah naj se delijo proporcialno na vsa delovna mesta na 
visokih šolah, kjer se dohodek, in to iz pedagoške dejavnosti, ustvarja? Mislim, 
da bi bilo treba ta 5 '°/o sredstva smatrati kot globalna sredstva, za njihovo raz- 
poreditev pa bi bilo nujno potrebno izdelati določen sistem. Avtomatična raz- 
poreditev na posamezna delovna mesta ima lahko zelo majhen učinek, če ne 
izdelamo sistema. 

Poznam primere v svetu, kot npr. v Angliji in v Izraelu, kjer imajo izdelan 
cel sistem razporeditev takih sredstev. Zato mislim, da bi bilo treba zahtevati, 
da se tak sistem izdela tudi pri nas, v okviru visokošolskih zavodov. 

Poleg tega mislim, da bi bilo treba upoštevati tudi možnost vključevanja 
nekaterih organizacij na fakulteti v drug sistem financiranja, morda preko 
skladov. 

Gre torej za vrsto vprašanj, ki bi jih moral sistem financiranja v celoti 
rešiti v komparaciji z ostalimi sistemi v Evropi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš inž. Roman Modic. 

Inž. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V zvezi z 
viprašanji, ki jih je zastavil poslanec Turnšek, sicer ne morem dati v imenu 
univerze nobenega celovitega pregleda s tem, kako so posamezne fakultete trosile 
5 °/o sredstva za raziskovalno dejavnost, ker smo šele pred kratkim podpisali 
pogodbe in so bile šele potem formirane komisije za raziskovalno delo na posa- 
meznih fakultetah; pač pa je centralna komisija za raziskovalno delo na univerzi 
že sprejela neka stališča in jih posredovala fakultetam, kaj in na kakšen način 
naj iz teh sredstev financirajo. Pri tem je posebej poudarila, da mora biti ta 
denar pridržan predvsem za raziskovalne naloge, ki jih opravljajo posamezni 
profesorji in ki so povezane s pedagoškim procesom na fakultetah. To se pravi, 
naj se orientirajo predvsem na tiste naloge, ki se opravljajo s pomočjo diplo- 
mantov, doktorantov in slušateljev III. študijske stopnje. 

Mislim, da ni bojazni, da bi ta sredstva služila za dopolnilno financiranje 
fakultet; vsaj zaenkrat ne poznam takega primera. Ce pa bi se tu ali tam pojavil, 
bomo na univerzi skušali sami intervenirati tako, da se bodo sredstva uporab- 
ljala pod istimi pogoji in na podoben način, kot je to že bilo v okviru univerze 
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tedaj, ko je univerza dobivala skromen znesek, zdi se mi, da približno 30 ali 
35 milijonov dinarjev letno za financiranje raziskovalnih nalog. — Pri tem ne 
upoštevam tistih sredstev, ki jih je dodelil sklad Borisa Kidriča, zvezni fond ah 
pa kak drug sklad, kolikor je bilo to fakultetam sploh dosegljivo. 

Postopek za delitev sredstev je povsod precej soroden temu, ki ga že po- 
znamo. Za fakulteto, ki ji pripadam, vem, da bo stvar razmeroma pravično in 
pravilno urejena s tem, da bodo posamezne skupine po katedrah in laboratorijih 
predlagale raziskovalne naloge, nakar bo fakulteta sklenila za te raziskovalne 
naloge neke vrste pogodbe, z istimi pravicami in pogoji, ki jih je svoječasno 
že zahtevala univerza ozi-roma kakor jih danes prakticira sklad Borisa Kidriča. 

Seveda pa moram pri tem poudariti, da smo na univerzi, pa tudi na. fakul- 
teti, ponovno zahtevali, naj se v okviru odobrenega zneska predlagajo predvsem 
naloge, ki so povezane s pedagoškim procesom. To pomeni, da je financiranje 
neke postranske dejavnosti fakultet izključeno. Na to bo pazila tudi raziskovalna 
komisija na univerzi, enako pa tudi raziskovalne komisije na fakultetah. O tem 
bodo, kolikor vem, morale tudi poročati skladu za šolstvo. 

Za celoten kompleks problemov, ki s tem nastajajo, seveda ne moremo dati 
odgovora, mislim pa, da bo čez nekaj časa stanje precej jasnejše in bomo lahko 
dali tudi neko sumarno poročilo skladu za šolstvo, če pa želite, pa tudi Pro- 
svetno-kulturnemu zboru Skupščine. 

Predsednik Ivo Tavčar: Vsekakor je očitno, da letos sklad za šolstvo 
res ne razpolaga z velikimi sredstvi za naložbe v visoko šolstvo in v ostalo 
šolstvo, ki je vezano na republiko. Mislim, da bi bilo treba izreči soglasje s tako 
razdelitvijo sredstev, kakršno je predvidel sklad, kajti v okviru danih sredstev 
res ni mogel drugače opraviti razdelilne vloge in naloge. 

Ko smo pred časom potrjevali finančni načrt sklada, smo tudi sprejeh 
smernice, da naj sklad krije predvsem tiste primanjkljaje, ki so že nastali v 
zvezi s podražitvami pri gradnjah, namenjenih visokemu šolstvu, in prevzame 
tiste nove obveznosti, ki so nastale v zvezi z ukinitvijo okraja v Mariboru in s 
prenosom odgovornosti za višje šole v Mariboru na republiko. To je sklad ures- 
ničil; ima pa pri tem težave z dotokom sredstev. Po podatkih sklada po stanju 
20. maja, čeprav je to star podatek, a položaj zdaj ni kaj dosti boljši, je doteklo 
samo 74'°/» sredstev, ki bi jih moral sklad do tedai sprejeti. Zaradi tega je nastal 
v petih mesecih primanjkljaj 933 milijonov dinarjev, ki je povzročil, da sklad ni 
mogel kriti tekočih obveznosti pri naložbah. 

Zato bi bilo treba povedati republiški upravi in Izvršnemu svetu, da za- 
gotovi reden dotok sredstev, oziroma, če ne gre drugače, da omogoči najetje 
premostitvenega posojila, da bi se tekoče naloge vendarle sproti financirale. 

Razen sredstev, ki jih je republiški sklad predvidel za gradnjo, je bilo letos 
danih še 150 milijonov zveznih sredstev, namenjenih biotehnični in gradbeni 
fakulteti. Pač pa letos lahko ugotovimo, da je zlasti malo vloženih sredstev na 
področju posebnega in narodnostnega šolstva. Tu je zaostanek precejšen. 

Doslej še nismo razjasnili vprašanja, ali je potrebno jamstvo ali ne, da bo 
republika financirala še vnaprej vse tiste začete gradnje, ki letos ne bodo do- 
končane. To bi po predloženem finančnem načrtu zahtevalo v prihodnjem letu 
1382 milijonov, v letu 1967 847 milijonov, v 1968. letu pa 334 milijonov dinarjev. 
Za to vsoto bi bilo treba po predlogu sklada dati jamstvo. Takšna je dinamika 
nadaljnje potrošnje sredstev za gradnje, ki so že začete. 
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Zato bi bilo treba razjasniti vprašanje jamstva, ker je od tega odvisna 
letošnja potrošnja in predvidena porazdelitev sredstev. Mislim, da je treba dati 
jamstvo, ker obveznosti niso takšne, da jih republika ne bi mogla v prihodnjih 
letih prevzeti. Sicer pa taka izjava še ne pomeni, da v prihodnjem letu, če sred- 
stev zaradi izjemnega položaja ne bi bilo, gradnje ni mogoče zaustaviti; saj so 
tudi letos gradnje zaostale, čeprav imamo pogodbene obveznosti iz preteklih let, 
kot npr. strojna fakulteta. Zato naj Izvršni svet in pristojna republiška zbora 
o tem dobro razmislita, da ne bomo ob koncu leta ponovno ugotavljali, da so 
bila določena vprašanja nerazčiščena, zaradi česar tudi sredstev nismo izkoristili. 
Take odgovornosti naš zbor ne prevzema. 

Vsi se zavedamo, da je letos 10 °/o polog nujen, vendar pa naj bi taka ome- 
jitev veljala vedno le za naprej. Zvezna omejitev velja od 1. aprila, tu pa je 
predvidena omejitev od 1. januarja. To najbrž ni najboljše in bo treba razmisliti 
o umestnosti take omejitve, ki jemlje republiškemu skladu nekaj milijonov, ki 
bi bili v nekaterih kočljivih primerih še kako potrebni, da sklad z njimi pri- 
skoči na pomoč pri nekaterih gradnjah. 

Mislim, da bi bilo prav, da bi sklad za šolstvo predložil finančne načrte ne 
samo za tekoče gradnje, ampak tudi za vse tiste nove gradnje, ki jih namerava 
začeti v prihodnjem letu. To bi nam omogočilo presoditi racionalnost in ekono- 
mičnost nameravanih gradenj. Ob koncu leta pa bi nam morda hkrati z neka- 
terimi drugimi obračuni predložil tudi natančen pregled, kako so se trosila sred- 
stva, ki so do sedaj vložena. Primer Višje tehniške šole v Mariboru, kjer je 
ugotovljena razlika 139 milijonov dinarjev, kot pravi poslanec Potrč, zahteva, 
da je treba ugotoviti, ali gre za računske razlike, ali pa za različne koncepte 
glede tega, ali je potrebno šolo v celotnem obsegu zgraditi, ali pa lahko kaj še 
počaka. 

Višjim šolam v Mariboru se, odkrito povedano, očita, da začenjajo zadoščati 
potrebam drugih krajev, ne samo mariborskega okolja in Slovenije; v čedalje 
večjem obsegu se vpisujejo tudi iz drugih republik. Vsi se zavedamo, da repu- 
blika Slovenija mora in da je prav, da pomaga drugim republikam; samo v se- 
danjih okoliščinah in ob sedanjih finančnih težavah pa mislim, da je treba gle- 
dati, za koga in v kakšnem obsegu gradimo določene šole. 

Glede raziskovalnega dela bi omenil tole: morda bo pripomba pikra, res pa 
je, da kadar se govori o univerzi, se zlasti govori o tem, da je pomen univerze 
v razvijanju znanstvenega dela in da so bile nekatere fakultete včasih celo v 
strahu, da bomo univerzo odpravili. Sedaj, ko pa so dana določena sredstva za 
raziskovalno delo in za njegov razvoj, pa imamo vtis, kot da so fakultete tiste, 
ki se preveč ne zavzemajo za vlogo univerze na področju raziskovalnega dela in 
niso pripravljene enotno programirati in financirati raziskovalno delo na uni- 
verzi. Mislim, da bi bilo prav poudariti vlogo univerze pri uporabi sredstev, ki 
so namenjena raziskovalnemu delu. 

Morda ne bi bilo slabo, če bi se vsa ta sredstva stekala v enoten sklad 
univerze. Sedaj imamo namreč nekatere univerzitetne in fakultetne inštitute, 
ki so v velikih finančnih pa tudi programskih stiskah. Zato se mi zdi, da bi bila 
vloga univerze tudi ta, da te institucije programsko usmerja in jim finančno 
priskoči na pomoč. Tako bi med univerzo ter fakultetnimi inštituti nastajali 
tesnejši odnosi, tako v programskem kot v finančnem smislu. 

Zeli še kdo besedo? Ce ne, prehajamo na 7. točko dnevnega reda, 
to je na razpravo o izdajanju učbenikov in priročnikov. 
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Gradivo Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo vam je bilo po- 
slano. K razpravi sem povabil še nekatere goste. 

Začenjam razpravo. Besedo ima poslanka Francka Vidovič. 

Francka Vidovič: Tovarišice in tovariši! V zvezi s poročilom Repu- 
bliškega sekretariata za prosveto in kulturo o izdajanju učbenikov in priročnikov 
želim opredeliti svoje stališče glede dveh stvari. 

Prvič, iz poročila povzemam, da imajo v naši državi tri republike: Srbija, 
Hrvatska ter Bosna in Hercegovina posebne zavode za izdajanje učbenikov, 
medtem ko tri republike: Crna gora, Makedonija in Slovenija takih zavodov 
nimajo. Ob tem podatku mi prihaja na misel ugotovitev predsednika Tita, ko 
je letos po zveznem pedagoškem kongresu sprejel delegacijo pedagoških društev 
Jugoslavije in ob tej priložnosti glede šolskih učbenikov dejal naslednje: 
»Naši učbenici su svakojaki. Ja u prvom redu zamjeram, što mi naprimer za 
jedan predmet u šest republika imamo šest različitih učbenika — a to je apso- 
lutno pogrešno. To je jedna naša velika slabost. Ja stalno insistiram na tim 
stvarima, koje treba da budu zajedničke, pa u jednoj smo državi. Ja ne mislim 
da treba zapostavljati nacionalnost, njihovu prošlost i osobine, i to treba da se 
uči. Ali sve to treba raditi na jedan drugi način.« 

Iz navedenega citata, ki sem ga povzela po 5. številki letošnjih »Školskih 
novin«, nedvomno sledi, da je treba prizadevanje za čimbolj kvalitetne šolske 
učbenike reintegrifati. Mnenja sem, da bi moral v tem pogledu prevzeti inicia- 
tivo jugoslovanski zavod za proučevanje šolskih in prosvetnih vprašanj. Ce bi 
moči združili, bi na eni strani ekonomizirali celotno proceduro od nastanka do 
prodaje učbenikov in s tem onemogočili negativni komercializem, ki se je že 
močno razbohotil na tem področju, na drugi strani pa bi po tej poti dobili v prin- 
cipu vsebinsko in metodično najustreznejše učbenike. Razumljivo je, da vseh 
učbenikov ne bi bilo mogoče pripravljati v zveznem obsegu. V mislih imam 
zlasti Učbenike, ki so nacionalno disponirani, kot npr. materinski jezik, nacio- 
nalna zgodovina in druge. 

Glede na navedeno predlagam, da bi naš republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo dal pobudo v tej smeri pri zveznem sekretariatu za prosveto oziroma 
Pri jugoslovanskem zavodu za proučevanje šolskih in prosvetnih vprašanj. 

Drugo vprašanje, na katerega bi rada opozorila, zadeva prvi stavek v po- 
ročilu o izdajanju učbenikov in priročnikov. Ta stavek se glasi: 

»Med nalogami republiškega sekretariata je tudi skrb za izdajanje učbe- 
nikov in priročnikov za vse vrste šol, razen za višje in visoke.« 

Čeprav gre za vse vrste šol, izvzemši višje in visoke šole, ni v poročilu niti 
z besedo omenjeno vprašanje učbenikov za posebne šole, čeprav je to pomembna 
in nepogrešljiva kategorija v vsakem šolskem sistemu. Posebnih šol imamo v 
državi 259 s 1064 oddelki ter 12 515 učenci. (Statistički godišnjak za leto 1964, 
stran 313.) Zavedam se, da bi šlo pri izdajanju učbenikov za potrebe posebnega 
šolstva za nižje naklade in zato za večje proizvodne stroške, vendar sem pre- 
pričana, da to ne bi smel biti razlog, da vprašanja učbenikov za posebne šole 
ne bi reševali. Predpostavljam namreč, da imamo prav gotovo dovolj specialnih 
pedagogov, ki bi bili sposobni take učbenike tudi napisati. Ce se zavedamo, da 
je učni proces v posebnih šolah neprimerno zahtevnejši kot v normalnih šolah, 
potem vemo, da je analogno tudi funkcija učbenikov v posebnih šolah še toliko 
večja. 

15 
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Predlagam, da bi Republiški sekretariat za prosveto in kulturo razpisal 
natečaj vsaj za učbenik za matematiko in slovenski jezik za. posebne osnovne 
šole. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, 
bi bilo prav, da podpremo predloge, ki jih je dal odbor, namreč, da se služba 
za pripravo in za proučevanje učbenikov bolj smotrno organizira in se prenese 
v nov, združen zavod za prosvetno-pedagoško službo. Predvideno je namreč, 
da se bosta oba zavoda, tako za strokovno izobraževanje kot za napredek šolstva, 
združila v enoten zavod, v okviru katerega naj bi se organiziral poseben oddelek 
za učbenike. 

Opozoriti je treba, da, kot sem že prej rekel, lahko k uveljavitvi boljših 
učbenikov prispevajo tudi skupnosti posameznih istovrstnih šol. Ni prav, da vse 
pričakujemo od republiške uprave. Marsikaj je tudi stvar dogovora vseh pri- 
zadetih, da izberejo in se dogovore za najboljši učbenik, ki ga potem uporab- 
ljajo. Pri tem gre lahko« tudi za notranje, samoupravne razpise, ko se v skupnosti 
dogovore, da bodo izdelali določen učbenik. Seveda to ne preprečuje, da ne 
bi najboljši učbenik, ki ga Slovenija nima, prevzeli iz drugih republik, če nam 
ustreza in če mi za to nimamo strokovnjakov. Mislim, da se enotnost v okviru 
Jugoslavije gradi na potrebi vsakega posameznika, da dobi in ima najboljši 
učbenik. Se pravi, enotnost na temelju potrebe po dobrem učbeniku, ne pa samo 
zaradi tega, ker je enoten, ne glede na kakovost. S tem enotnost izgubi svoj 
smisel, ker postane ovira in ne spodbuda za razvoj. 

Za primer naj navedem strokovne šole. Tu bi se lahko šole iste vrste spo- 
razumele, da bodo uporabljale najboljši učbenik ali najboljša skripta, ne pa, da 
vsaka šola zase izdaja skripta in jih prodaja, da lahko posameznik na tej šoli 
dodatno kaj zasluži. Tudi prosvetni delavec ni imun za grehe tega sveta. Zato 
recimo bobu bob in ne iščimo, kadar je kaj narobe, napake le v republiški 
upravi! 

Ko razpravljamo o učbenikih, moramo tudi reči, naj se prosvetni delavci, 
čeprav so se na mnogih šolah že zavzeli za to, prizadevajo, da se na šolah usta- 
navljajo zaloge brezplačnih učbenikov. Ni treba samo čakati, 'da bomo z repu- 
bliškim predpisom uvedli brezplačne učbenike; na Slovenskem, zlasti v teh oko- 
liščinah, v kakršnih je sedaj šolstvo, to niti ni najbolj nujna zadeva. Pač pa 
lahko brezplačnost uvajamo s tem, da šole organizirajo zaloge učbenikov; včasih 
lahko učenci zastonj prepuste učbenike tistim, ki jim slede v razredu. Tako- bi 
lahko z večjo podporo šol rešili problem tistih, ki jim nakup učbenikov močno 
obremenjuje družinski proračun. 

Pa še tale poziv bi bil koristen našim založnikom! Vsaj tistih učbenikov, 
ki so že napisani, naj na tržišču ne zmanjkuje, zlasti v jesenskem času. Založbe 
so odgovorne, da do tega ne pride. To je prav v tem času treba poudariti, ker 
se v teh mesecih da še kaj urediti. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na razpravo o za- 
ključnem računu za leto 1964 in finančnem načrtu za leto 1965 sklada Borisa 
Kidriča. 

Naš zbor ne potrjuje zaključnega računa in finančnega načrta tega sklada, 
ampak samo razpravlja o njem ter izreka svoje mnenje in stališča. S tem seveda 
zavezuje upravni odbor, da o tem razpravlja in da po lastni presoji in odgovor- 
nosti dokončno sklepa. 
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Gradivo vam je bilo poslano, prav tako tudi poročilo odbora. Začenjam 
razpravo. Besedo želi inž. Božidar Guštin, sekretar upravnega odbora sklada 
Borisa Kidriča. 

Inž. Božidar Guštin: Tovarišice in tovariši! Imam samo majhno 
pripombo k dopolnitvi, ki je bila dana h gradivu. V takratni situaciji, ko se 
je pred nekaj tedni sklad pogajal z banko zaradi kreditov, ki jih je predvideval 
v svojem finančnem načrtu za letošnje leto, je prišel do vtisa, da bi lahko dobil 
od banke 500 milijonov dinarjev kredita. Medtem se je v nekaj tednih položaj 
spremenil in v razgovorih z banko smo prišli do skupne ugotovitve, da banka 
lahko da kredit v višini do 150 milijonov dinarjev. Zato popravljam podatek 
v gradivu, da sklad znižuje svojo prošnjo od prvotnih 850 milijonov na končno 
vsoto 150 milijonov dinarjev. 

To je še posebej potrebno, ker nam sredstva iz proračuna dotekajo zelo 
neenakomerno. Ze po znižani dotaciji je sklad do sedaj dobil samo 68 % odo^- 
brenih sredstev. Ker predvidevamo še neprimerno večjo neenakomernost v pri- 
livu sredstev iz proračuna, bi bilo vsekakor potrebno, da lahko kombiniramo 
z bančnimi sredstvi in na ta način obdržimo neko ravnovesje ter omogočamo 
izplačevanje pogodbenih obveznosti. Ker situacija glede bančnih kreditov do 
sedaj ni bila še dokončno rešena, je bil sklad prisiljen do neke mere odlagati 
podpisovanje novih pogodb za naloge, katere je upravni odbor že odobril. To 
pa seveda povzroča pri inštitutih, posebno pri nalogah, ki predstavljajo nadalje- 
vanje že odobrenih projektov in raziskovalnih nalog iz prejšnjih let, precejšnje 
težave, ker se trga kontinuiteta raziskovalnega dela pri večletnih nalogah. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec dr. inž. Roman Modic. 

Dr. inž. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Opro- 
stite, da se še enkrat oglašam, ker pa sem poročevalec odbora pri tej točki dnev- 
nega reda, naj povem, da ob poročilu, ki ga je dal tovariš sekretar sklada, naš 
odbor v celoti podpira njegov predlog in priporoča, da ga zbor sprejme oziroma 
podpre, ko bo za to možnost. 

Predsednik Ivo Tavčar : Podan-je torej predlog, naj naš zbor priporoči 
Skupščini, da omogoči skladu Borisa Kidriča najetje posojila v znesku 150 mili- 
jonov dinarjev. Po republiškem zakonu o proračunu namreč sklad Borisa Ki- 
driča sam ne more najeti posojila brez posebne odobritve republike; ker je to 
proračunska zadeva, dajeta tako soglasje Republiški in Organizacijsko-politični 
zbor. Naša naloga je, da priporočimo Republiškemu in Organizacij sko-politič- 
nemu zboru, da dasta soglasje k najetju posojila v višini 150 milijonov dinarjev. 

Glede na to bo moral sklad napraviti drugačen finančni načrt, kot pa je 
sedanji, ker je le-ta grajen na znesku 850 milijonov dinarjev posojila, ne pa 
na znesku 150 milijonov dinarjev. Najbrž je bil prvotni finančni načrt nekoliko 
predimenzioniran, kajti če primerjamo letošnji finančni načrt z lanskim ter to, 
kar je sklad planiral, z realiziranim, lahko ugotovimo, da so med planskimi 
in realiziranimi številkami precejšnje razlike. Tako je v lanskem finančnem 
načrtu bilo planirano, da ima pogodbenih obveznosti iz leta 1963 za 614 mili- 
jonov, realiziral pa jih je samo 389 milijonov dinarjev. Tako tudi letošnje pred- 
videne planske številke pogodbenih obveznosti iz leta 1964, ki znašajo 638 mili- 

15* 
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Jonov, najbrž ne bo v tem smislu realiziral. Tu so določene možnosti za pri- 
hranke. 

Poleg tega je v finančnih načrtih sklada začela zelo rasti postavka sredstev 
za opremo. Sklad posredno zelo veliko investira. Ne mislim, da to ni potrebno in 
koristno; toda če nima sredstev za financiranje dejavnosti, pa je vprašljivo, 
ali je potrebno toliko financirati tudi v opremo. Vemo, da je oprema v zelo 
tesni povezavi z uresničitvijo dejavnosti, vendar se večkrat financira tudi tako 
imenovana »oprema«', ki bi prej sodila med naloge bank, ne pa sklada. Tako je 
bila npr. financirana oprema pri tovarni Šumi in Elan. Če se načenja vprašanje 
bančnih posojil, se mi zdi, da je koristnik raziskovalnega dela prvi poklican, 
da najema posojilo, druga je sama raziskovalna organizacija in šele tretji je 
sklad, ki naj najame posojilo. 

Vsekakor bo moral sklad glede na takšne okoliščine spremeniti finančni 
načrt in pri tem upoštevati, da financira predvsem tiste dejavnosti, ki so res- 
nično republiškega pomena, in tiste, za katere ni tako imenovanih neposrednih 
koristnikov, kjer je ta neposredni koristnik pravzaprav celotna republiška skup- 
nost oziroma ves slovenski narod. Tudi v tem pogledu ima sklad svoje naloge in 
odgovornosti; merilo družbene koristi pa ne more biti in tudi ni vedno samo 
udeležba tako imenovanega neposrednega koristnika. 

Sicer pa je treba vedeti, da so razen sredstev, ki so letos na razpolago, kot 
•sem že rekel, povečana sredstva neposredno univerzi, ki jih doslej ni bilo, ozi- 
roma jih je bilo lani le 30 milijonov; letos pa jih je najmanj 180 milijonov 
dinarjev, če ne še več. Povečala so se tudi sredstva, ki jih letos daje Republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo neposredno za določene dejavnosti. Tako se 
letos sredstva le niso tako malo povečala v primerjavi z lanskim letom. 

Končujem razpravo; o vlogi in nalogah sklada Borisa Kidriča bomo morali 
temeljiteje spregovoriti takrat, ko bomo razpravljali o razvoju znanstveno- 
raziskovalne dejavnosti na Slovenskem. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o predlogih sklepov o ustanovitvi in sestavi začasnih odborov Prosvetno- 
kulturnega zbora. 

Prvi predlog zadeva drugostopenjsko izobraževanje, drugi pa razširja na- 
loge dosedanjemu odboru za raziskovalno delo in delno tudi dopolnuje njegov 
sestav. 

Predlagam, da ustanovimo začasni odbor za drugostopenjsko izobraževanje, 
ki naj šteje 9 članov. Ima kdo kakšno pripombo oziroma kak drug predlog? 
(Ne javi se nihče.) Sicer bi navedel predlog za njegovo sestavo; predlagam za 
predsednika Ferda Bema, za podpredsednika Dušana Šinigoja, za člane pa Ru- 
dija Stoparja, Daneta Tovornika, Veljka Troho, Štefana Trojarja, Ivana Tuška, 
Danila Zavadlava in Trudo Zoher-Durjava. 

Ima kdo kakšen dodaten predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, prosim, da 
dvigne roko, kdor je za ta predlog! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odbor v predlagani sestavi ustanovljen in prehajam na 
drug predlog: da dosedanjemu začasnemu odboru za raziskovalno delo naložimo 
še nalogo, da proučuje vprašanja visokega šolstva. Zaradi tega naj bi se nekoliko 
povečalo število njegovih članov, in sicer od dosedanjih 7 na 9. Doslej so sestav- 
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ljali odbor za raziskovalno delo kot predsednik dr. inž. Roman Modic, kot pod- 
predsednik inž. Viktor Turnšek, kot člani pa: Zvone Cajnko, Zoran Mrak, Stane 
Potrč, Miro Stiplovšek in Miroslav Vute. Predlagam, da odbor dopolnimo še z 
dvema članoma, in sicer z Aleksandro Kornhaus.er in dr. Avguštinom Lahom. 

Ima kdo kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, prosim, da dvigne 
roko, kdor soglaša s tem predlogom? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je s tem začasni odbor za raziskovalno delo in visoko šolstvo 
v predlaganem sestavu dopolnjen. 

S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem 23. sejo Prosvetno-kultur- 
nega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13. uri.) 



ORGANIZACIJSKO - POliTIČKT ZBOR 

26. seja 

(6. julija 1965) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Janez Hočevar: To-varišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
26. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Tone Florjančič, Peter Mr avl jak, 
Albin Jesenšek, Adolf Arigler, Breda Lokar-Gaspari, inž. Vitja Rode in Franc 
Volčanšek. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujejo kot predstavniki Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije: France Kutin, republiški sekretar za pravosodje in občo 
upravo, Dragica Dekleva, pomočnik republiškega sekretarja za finance, Boris 
Lipužič, namestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, in Sveto 
Kobal, republiški sekretar za gospodarstvo. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 25. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prometnem davku nepre- 

mičnin in pravic; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o 

agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o raziskanju prilastitev držav- 

nih zemljišč in bivših agrarnih skupnosti; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu poroštva za poso- 

jilo v višini 50 milijonov dinarjev, ki ga je odobrila Splošna gospodarska banka 
SR Slovenije skladu SR Slovenije za šolstvo za financiranje gradnje novega 
šolskega objekta in za ureditev deškega in dekliškega internata Zavoda za slepo 
mladino v Ljubljani; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o zagotovitvi milijarde 300 
milijonov dinarjev sredstev v letu 1966 za financiranje osnovnih šol; in 
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8. razprava o družbenoekonomskem pomenu predvidenih sprememb v go- 
spodarstvu. 

S tem predlogom spreminjam predlog dnevnega reda, ki vam je bil do- 
stavljen s sklicem, glede obravnave in sklepanja o predlogu zakona o komu- 
nalnih taksah, ker me je predsednik Skupščine SR Slovenije obvestil, da je 
Izvršni svet kot predlagatelj ta zakonski predlog umaknil. Razširil pa sem 
predlog dnevnega reda z novo točko, in sicer z razpravo o družbenoekonomskem 
pomenu predvidenih sprememb v gospodarstvu. 

Ali ima kdo še kakšen drugačen predlog, oziroma spreminjevalni ali do- 
polnilni predlog? (Ne.) Ker ni drugih predlogov, ugotavljam, da se s spreme- 
njenim predlogom dnevnega reda strinjate in da je sprejet. Navzoče prosim, 
da se kot po navadi prijavljajo k razpravi z listkom, ki je na klopi ali pa tudi 
mimo prijavnice. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 25. seje našega 
zbora ste prejeli. Ali ima kdo kakšno spremembo k zapisniku? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to< je na poslanski vpra- , 
šanji, ki ju je stavil poslanec Dušan Barbič. Vprašanji sta bili zastavljeni na 
prejšnji seji zbora ter pismeno ponovljeni. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika v tem primeru določil Franceta 
Kutina, republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo, katerega prosim, 
da sporoči mnenje Izvršnega sveta. 

France Kutin: Poslanec Organizacijsko-političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, Dušan Barbič, je zastavil na seji Organizacijsko-politionega zbora 
dne 23. 6. 1965 dvoje vprašanj, in sicer: 

Prvič, v kakšnem obsegu so bili doseženi cilji reorganizacije republiške 
uprave, predvsem v smislu izboljšanja funkcionalnosti in organizacije poslo- 
vanja kot tudi kadrovske strukture in zmanjšanja izdatkov. Ce pa cilji niso 
bili doseženi, kakšni so vzroki za to in kdaj bodo ti odpravljeni? 

Drugič, v naši republiki imamo večje število zavodov, ki se v celoti ali 
deloma financirajo iz republiških sredstev; ali je tako široka mreža teh zavodov 
res nujna in družbeno upravičena ter ali so bile potrebe po republiških sred- 
stvih za sedanji obseg in način poslovanja teh zavodov proučene in kako se je 
to izvršilo? Kako se kontrolira uporaba sredstev, ki jih tem zavodom daje 
republika in kakšni so rezultati te kontrole? Ali in kako je bilo ugotovljeno, da 
na določenem področju ni dvotirnosti, se pravi, da na področju, na katerem de- 
luje zavod, ne izvršuje istih nalog že upravni organ ali kak drug zavod? Kakšni 
ukrepi so predvideni za večjo koordinacijo dela posameznih zavodov in za 
smotrnejšo organizacijo teh zavodov? 

Na ti dve vprašanji dajem v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
tale odgovor : 

Izvršni svet je na svoji seji dne 11. 5. 1965 sprejel sklep o ukrepih za iz- 
vedbo reorganizacije republiške uprave SR Slovenije, ki določa: 

Prvič: potrebe novih republiških upravnih organov se začasno financirajo 
iz sredstev dosedanjih republiških upravnih organov na podlagi akreditivov, ki 
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jih odpira Republiški sekretariat za finance. Zavod SR Slovenije za rezerve 
financira svoje naloge s sredstvi, ki jih pridobi s svojim poslovanjem, 

Drugič: materialne obveznosti odpravljenih republiških upravnih organov 
preidejo na nove republiške organe, ki prevzamejo zadevo z delovnega področja 
odpravljenih organov. 

Tretjič: novi republiški upravni organi in republiški upravni organi, katerih 
delovno področje je bilo spremenjeno, morajo do 31. 5. 1965 predložiti Izvršnemu 
svetu po Republiškem sekretariatu za finance predloge predračunov za finan- 
ciranje svojih dejavnosti v letu 1965, sestavljene na podlagi programov dela. 
Sredstva, ki so potrebna za delo novih republiških upravnih organov, bodo 
določena v skladu z 8. členom zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965 
s predračuni teh organov. 

Četrtič: delavci odpravljenih republiških upravnih organov se začasno dode- 
lijo ustreznim novim republiškim organom, sporazumno s predstojniki novih 
republiških upravnih organov. Ce sporazuma ni mogoče doseči, odloči o zapo- 
slitvi Izvršni svet. Delavci odpravljenih republiških organov se dokončno razpo- 
redijo na nova delovna mesta, ko bo potrjen predračun novega organa. Delavci, 
ki po tej razporeditvi ne bi bili sprejeti na delo pri novih republiških upravnih 
organih, se dajo na razpolago Republiškemu sekretariatu za pravosodje in 
občo upravo v skladu z določbami 211. in 212. člena zakona o javnih uslužbencih. 

Petič: inventar odpravljenih republiških upravnih organov porazdelijo pred- 
stojniki novih republiških upravnih organov sporazumno med nove organe. Ce 
do sporazuma ne pride, odloči o razdelitvi inventarja komisija za združena 
sredstva iz 6. točke navodila o vplačevanju in o uporabljanju oziroma o zdru- 
ževanju sredstev, predvidenih v proračunu Ljudske republike Slovenije za 
investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme iz leta 1961. 

Šestič: vprašanje prostorskih premestitev uredijo sporazumno predstojniki 
prizadetih republiških upravnih organov v soglasju s sekretarjem Izvršnega 
sveta. 

Razen tega je Izvršni svet tudi sklenil, naj Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in občo upravo ter odbor Izvršnega sveta za družbeno-politični sistem 
spremljata reorganizacijo republiške uprave in pripravita poročilo o problema- 
tiki delovnih mest, številu zaposlenih, strokovni in kadrovski strukturi, repu- 
bliških izdatkih za te potrebe in o drugi problematiki, ki spremlja izvedbo re- 
organizacije. 

V tem smislu so bili tudi v odboru Izvršnega sveta za družbeno-politični 
sistem opravljeni neposredni razgovori z vsemi republiškimi sekretarji, na kate- 
rih je bilo med drugim ugotovljeno, da v času, neposredno po reorganizaciji, še 
ni mogoče primerno oceniti novega stanja, prav tako pa tudi niso mogli biti 
zbrani vsi potrebni podatki. Zaradi tega predlagam, da se odgovor na poslansko 
vprašanje odloži na eno izmed prihodnjih sej Organizacijsko-političnega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Janez Hočevar: Po 104. členu začasnega poslovnika Or- 
ganizacijsko-političnega zbora samo zbor lahko podaljša rok za odgovor na 
poslansko vprašanje. Slišali smo, da priprava odgovora zahteva nekoliko dalj 
časa. Zato prosim, da se zbor izjasni o odlaganju roka za odgovor. Kdor je za 
predlog, da se odgovor odloži do prve seje v jeseni, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil pomočnika republiškega sekretarja za finance, Dra- 
gico Dekleva. Prosim jo, da da še ustno obrazložitev zakonskega predloga. 

Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet vam 
je predložil v obravnavo in sprejem predlog zakona o prometnem davku nepre- 
mičnin in pravic. Prometni davek od nepremičnin in pravic se plačuje tedaj, ko 
menja nepremičnina svojega lastnika, oziroma ko se prenese pravica, ki daje 
neko materialno vrednost, od enega koristnika na drugega. Za take pravice se 
šteje pravica patenta, pravica užitka, pravica stvarne služnosti, pravica do rente, 
pravica modela in znamke ter pravica prejšnjega lastnika do uporabe nacionali- 
ziranega nezazidanega stavbnega zemljišča. Obdavčitev prometa nepremičnin in 
pravic predstavlja dejansko nekako plačilo za usluge, ki jih državni organi nu- 
dijo lastniku nepremičnine* ali pravice s tem, da za njega vodijo zemljiško 
knjigo, kataster in razne druge evidence ter sploh skrbe za varnost njegovih 
pravic. 

Plačevanje prometnega davka od nepremičnin in pravic je bilo doslej 
v celoti urejeno z zveznimi predpisi in je tudi zveza določala stopnje tega davka. 
Občine pa so imele pravico na podlagi zvezne tarife prometnega davka pred- 
pisovati občinski prometni davek na promet nepremičnin do višine 10 %> zvezne- 
ga prometnega davka. Te pravice so se vse slovenske občine poslužile in so po- 
birale občinski prometni davek po maksimalni stopnji 10 °/o. Zvezni prometni 
davek od nepremičnin in pravic je bil skupni deljivi dohodek vseh družbeno- 
političnih skupnosti, medtem ko je bil občinski prometni davek dohodek občin- 
ske skupščine. 

Z novim temeljnim zakonom o prometnem davku od nepremičnin in pravic 
se usklajuje plačevanje tega davka z ustavnimi načeli. Temeljni zakon določa, 
da je prometni davek od nepremičnin in pravic dohodek občin in zaradi tega 
tudi določajo stopnje tega davka občinske skupščine. Republika ima po temelj- 
nem zakonu pravico določiti meje, v katerih občine lahko določijo stopnje tega 
davka. Republika ima po temeljnem zakonu tudi pravico določiti poleg opro- 
stitev, ki so navedene že v temeljnem zakonu, še druge oprostitve. 

Predlog republiškega zakona ne predpisuje občinam mej, v katerih bi smele 
predpisovati stopnje tega davka, s čimer se pri tem davku uvaja nadaljnji 
element demokratičnosti in se prenaša pristojnost oziroma odločitev na občine. 
Taka določba tudi ni potrebna zato, ker omogočajo določila zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti dogovore med temi skupnostmi, ki bodo 
lahko privedli do razumne uskladitve stopenj. Predloženi zakon določa le eno 
oprostitev plačevanja tega davka in sicer za prenos lastništva stanovanjskih hiš, 
ki so kot nove hiše 25 let oproščene davka od stavb. Taka oprostitev je bila tudi 
v dosedanjih zveznih predpisih, vendar je v predloženem zakonu nekoliko širša. 
Velja namreč za vse lastnike hiš, medtem ko je veljala doslej le, če je bil pro- 
dajalec v delovnem razmerju. Sodim, da je oprostitev utemeljena zaradi spod- 
bujanja gradnje stanovanjskih hiš. 

Tovarišice in tovariši! Menim, da sem s tem kratkim poročilom dopolnila 
obrazložitev zakona in v imenu Izvršnega sveta prosim, da ga sprejmete. 
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Predsednik Janez Hočevar: O predlogu zakona je razpravljal tudi 
naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Za svojega predstav- 
nika je odbor določil poslanca Cirila Kambiča, katerega prosim za ustno ob- 
razložitev. 

Ciril Kambič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega 
zbora je skupno z odborom za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora dne 30. junija tega leta obravnaval predlog zakona o prometnem, davku 
od premičnin in pravic. 

V načelu sta oba odbora zakonski predlog sprejela. V podrobni obravnavi 
pa so bile izražene pripombe, da že temeljni zakon o prometnem davku od ne- 
premičnin in pravic do podrobnosti ureja celotno materijo odmerjanja in plače- 
vanja tega davka in da je republiškemu zakonu prepuščeno* le, da določi način 
in rok, v katerem mora davčni zavezanec napovedati pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu nastanek davčne obveznosti. Gl,ede na to odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov predlaga zboru, da zakon o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic sprejme. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati 
o predlogu zakona? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o prometnem davku od nepre- 
mičnin in pravic. Kdor je za predlog zakona', naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor predlog zakona o promet- 
nem davku od nepremičnin in pravic soglasno sprejel. 

Zbor obveščam,, da je Republiški zbor izglasoval zakon v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o agrarni reformi in kolo- 
nizaciji v Ljudski republiki Sloveniji. 

Zakonski predlog je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Franceta Kutina. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev zakonskega predloga? (Ne želi.) 

O zakonskem predlogu je razpravljal tudi naš odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov, ki je za svojega poročevalca določil poslancai Branka 
Vipotnika. Ali želi poročevalec odbora dati ustno obrazložitev? (Ne želi.) Hvala! 

Zakonski predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije, katere poročilo ste prejeli. Zeli morda predstavnik komisije 
dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo'. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembah zakona o agrar- 

ni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji. Kdor je za predlog, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor predlog zakona o spre- 
membah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 
soglasno sprejel. Zakon je bil v enakem besedilu sprejet tudi v Republiškem 
zboru. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zem- 
ljišč bivših agrarnih skupnosti. 

Zakonski predlog je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Franceta Kutina. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

O zakonu je razpravljal tudi odbor našega zbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogv in določil za poročevalca Branka Vipotnika. Želi mogoče 
ta dati kakšno ustno obrazložitev? (.Ne želi.) Hvala! Tudi predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije ne bo dal ustne obrazložitve? (Ne.) Želi kdo razpravljati? 
(Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o raziskanju prilastitev držav- 
nih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
zakona o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših skupnosti. 
Zakon je bil v enakem besedilu izglasovan tudi v Republiškem zboru. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu poroštva za posojilo v višini 50 mili- 
jonov dinarjev, ki ga je odobrila Splošna gospodarska banka SR Slovenije 
skladu SR Slovenije za šolstvo za financiranje gradnje novega šolskega objekta 
in za ureditev deškega in dekliškega internata zavoda za slepo mladino v 
Ljubljani. 

Predlog sklepa o prevzemu poroštva je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil Borisa Lipužiča, namestnika 
republiškega sekretarja za kulturo in prosveto. Prosim ga, da predlog sklepa 
ustno obrazloži. (Ne želi.) Hvala lepa! 

Prosim Branka Vipotnika, poročevalca odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov, da ustno obrazloži mnenje odbora. 

Branko Vipotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora je na skupni seji z odborom 
za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora dne 30. 6. 1965 obrav- 
naval predlog sklepa o prevzemu poroštva za posojilo v višini 50 milijonov, ki ga 
je odobrila Splošna gospodarska banka SR Slovenije skladu SR Slovenije za 
šolstvo za financiranje gradnje novega šolskega objekta in ureditev deškega ter 
dekliškega internata za slepo mladino v Ljubljani. Predlog je na seji odbora 
predložil predstavnik Izvršnega sveta tovariš Boris Lipužič. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je v razpravi ugo- 
tovil, da je navedeni zavod republiškega značaja in da je sprejetje sklepa o po- 
roštvu umestna. Odbor je nadalje ugotovil, da po investicijskem programu 
znaša proračunska vrednost 266 500 000 dinarjev ter da je bila za financiranje 
novega šolskega učnega objekta ter preureditev deškega in dekliškega internata 
sklenjena pogodba med Zavodom za slepo mladino v Ljubljani in skladom 
Socialistične republike Slovenije za šolstvo za leto 1964. Prav tako je odbor 
ugotovil, da pri financiranju tega objekta sodelujejo: sklad za šolstvo SR Slo- 
venije s 144 milijoni, sklad za socialne ustanove z 20 milijoni in Republiški zavod 
za socialno zavarovanje z 32 500 000 dinarjev. Ta sredstva so že zagotovljena, le 
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za 50 milijonov dinarjev, kolikor znaša razlika do predračunske vrednosti ob- 
jektov je treba najeti kredit, ki ga je že odobrila Splošna gospodarska banka 
skladu SR Slovenije za šolstvo s pogojem, da sklad kot posojilojemalec predloži 
poroštveno izjavo Skupščine SR Slovenije. 

Posojilo daje banka za 5 let s 5°/o obrestno mero. Posojilo bo vračal sklad 
SR Slovenije za šolstvo, ki bo ustrezne letne anuitete vnesel v svoj vsakoletni 
finančni načrt. Odbor je dobil zagotovilo, da bo investicija končana do začetka 
šolskega leta 1965/66, pri čemer se bo vsaka kasnejša oziroma dodatna podra- 
žitev investicije krila iz pologa, ki ga je investitor moral po obstoječih predpisih 
položiti pri finanserju. 

Odbor je na podlagi navedenih ugotovitev sklenil predlagati zboru, da sklep 
sprejme v predloženem besedilu. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. 2eli kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa o prevzemu poroštva za poso- 
jilo v višini 50 milijonov dinarjev, ki ga je odobrila Splošna gospodarska banka 
SR Slovenije skladu Socialistične republike Slovenije za šolstvo za financiranje 
gradnje novega šolskega objekta in za ureditev deškega in dekliškega internata 
zavoda za slepo mladino v Ljubljani. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
sklepa o prevzemu poroštva. V enakem besedilu je sprejel sklep tudi Republiški 
zbor. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu sklepa o zagotovitvi 1 milijarde 300 milijonov dinarjev 
sredstev v letu 1966 za financiranje osnovnih šol. 

Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ta je za 
svojega predstavnika določil Borisa Lipužiča, katerega prosim še za ustno 
obrazložitev. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Skupščina SR Slovenije je na seji Republiškega in Prosvetno-kulturnega zbora 
22. maja 1964 obravnavala osnutek perspektivnega razvoja šolstva za obdobje 
1964/70 ter je glede politike na področju šolstva v tem obdobju med drugim 
sprejela tudi stališče, da je treba na področju osnovnega šolstva do leta 1970 
zagotoviti potrebne pogoje, da bi učenci, ki so sedaj vstopili v šoto, praviloma 
lahko uspešno končali osnovno šolo, nadalje, da je treba znižati izmenski pouk 
na najmanj ena in pol izmeno, ter v večjih središčih omogočiti z ustrezno 
opremo šol, da bi večina otrok lahko imela organizirano življenje in delo v šoli 
preko vsega dne. 

Te cilje na področju osnovnega šolstva smo si zastavili nedvomno zato, 
ker predvidena rast proizvodnje v prihodnem obdobju in dvig splošne kulturne 
ravni prebivalstva ne zahtevata le izboljšanja materialnih pogojev šolstva, 
temveč tudi zvišanje kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela, hkrati s tem pa 
tudi doslednejše uresničevanje vzgojno-izobraževalnih smotrov. 

Na podlagi tako zastavljenih nalog na področju osnovnega šolstva je bil 
v večini občin izdelan orientacijski program gradnje osnovnošolskega prostora, 
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po katerem naj bi odpravili najbolj pereče materialne probleme v osnovnem 
šolstvu. Na področju osnovnega šolstva je še vedno 88 šolskih zgradb, ki so bile 
zgrajene pred letom 1850, 403 zgradbe pa so bile zgrajene pred letom 1900. Mnoge 
izmed teh zgradb so v mestih in v industrijskih središčih ter drugih večjih na- 
seljih, kjer imamo organizirane popolne osemletne šole, ki naj bi dajale ustrezno 
izobraženega in osebnostno izoblikovanega mladega človeka, kakršnega terja naš 
družbeni ekonomski razvoj. 

V osnovnošolski mreži torej še vedno prevladujejo zastarele in dotrajane 
šolske zgradbe, ki jih je že močno načel zob časa. Marsikje bi jih morali zapreti 
iz zdravstveno higienskih razlogov, ker je ogroženo zdravje učencev. V takih po- 
gojih in brez ustrezne opreme pa je zlasti neuresničljiv sodoben pouk, ki se mu 
ne moremo odpovedati v škodo vzgoje in izobraževanja naše šoloobvezne 
mladine. 

V današnji moderni dobi je izobrazbeni minimum osemletne osnovne šole 
nujen. Le tako lahko mladini odpremo vrata v življenje, bodisi neposredno za 
delo po končani šolski obveznosti, bodisi za nadaljnje izobraževanje in usposab- 
ljanje za poklic. Kakršno koli delovno mesto v sodobni proizvodnji in na drugih 
področjih družbenih dejavnosti, kakor tudi samoupravljanje, terja danes bolj 
izobraženega in družbeno osveščenega delavca kot kdaj koli doslej. 

Ta uvod k utemeljitvi sem si dovolil zaradi tega, da znova opozorim na 
velike potrebe po učinkovitejši, smotrno zasnovani gradnji šolskega prostora. 
Tudi dvoletni program gradnje osnovnih šol v občinah, ki so letos prejele dopol- 
nilna proračunska sredstva, je sestavni del dolgoročnega programa za izboljšanje 
materialne baze osnovnega šolstva ter izraz uresničevanja stališč Skupščine 
SR Slovenije glede politike na področju šolstva v letošnjem in v prihodnjih letih. 
2e lani je republika intervenirala s 471 milijoni dinarjev pri gradnji osemnajstih 
šol. Čeprav je v letošnjem letu lahko Skupščina SR Slovenije namenila 1 mili- 
jardo 900 milijonov kot intervencijska sredstva širše družbene skupnosti za 
gradnjo šol le v tistih občinah, ki so letos dobile dopolnilna proračunska sredstva, 
je nedvomno že ta delež pri kreditiranju investicij v osnovnem šolstvu izredno 
pomemben prispevek k reševanju perečih materialnih problemov v šolstvu. Se- 
veda pa se hkrati zavedamo, da so nujne potrebe glede gradnje osnovnih šol tudi 
v mnogih drugih občinah, ki ne prejemajo dopolnilnih proračunskih sredstev. 

Razpoložljiva sredstva v znesku 1 milijarde 900 milijonov dinarjev, ki so 
bila naložena v Splošni gospodarski banki, je torej banka zaradi omejenih 
možnosti in v skladu s smernicami letošnjega družbenega plana lahko usmerila 
le v občine, ki prejemajo dopolnilna sredstva. Po končanem natečaju je v skladu 
s kriteriji, določenimi v družbenem planu, Splošna gospodarska banka izdelala 
predlog in odobrila posojila za 9 objektov, kjer je treba letos z gradnjo končati, 
za 7 dozidav in adaptacij ter za 7 novih gradenj v občinah, ki so ponudile naj- 
večjo udeležbo, pri čemer je treba poudariti, da je bila tudi udeležba eden izmed 
kriterijev, določenih v družbenem planu. Tako je banka razdelila 1 milijardo 
465 milijonov dinarjev kot tranšo v letu 1965, 461 milijonov pa rezervirala za 
tranšo v letu 1966. Pri takem načinu kreditiranja, ko je treba v skladu s pred- 
pisi zagotoviti vsa sredstva bodisi za izgradnjo celega objekta bodisi za etapno 
gradnjo, je banka razporedila za kreditiranje v letu 1965 in v letu 1966 ne le vsa 
razpoložljiva sredstva, temveč je celo prekoračila razpoložljivo vsoto za 27 mili- 
jonov dinarjev v lastno breme. To pa hkrati tudi pomeni, da od razpoložljivih 
1 milijarde 900 milijonov dinarjev ne bi bilo letos izkoriščenih 434 milijonov 
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dinarjev, ker bi pri enajstih investicijah gradnja potekala v glavnem do začetka 
šolskega leta 1966/67. 

Na natečaj se je prijavilo razen občin, ki jim je upravni odbor banke že 
odobril kredite, še večje število občin, ki so ponudile najmanj 40 oziroma 30- 
odstotno udeležbo in 10-odstotni obvezni polog, kajti problem šolskega prostora 
je pri njih prav tako pereč zaradi dotrajanosti šolskih zgradb, večizmenskega 
pouka, naraščanja števila učencev itd. Zato, da bi Splošna gospodarska banka 
lahko kreditirala nujno gradnjo osnovnih šol še v nekaterih občinah, ki izpol- 
njujejo pogoje po kriterijih v letošnjem družbenem planu, je upravni odbor 
Splošne gospodarske banke predlagal Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
naj republika v letih 1965 in 1966 zagotovi kreditiranje še nekaterih novih 
gradenj do višine 1 milijarde 300 milijonov dinarjev ob ustrezni dejanski ude- 
ležbi občin pri teh investicijah. Tako* bi bila po mnenju Splošne gospodarske 
banke letos izkoriščena sredstva v znesku 1 milijarde 900 milijonov dinarjev, 
hkrati pa bi omogočili nujno gradnjo več šol kot pa v primeru, če bo Splošna 
gospodarska banka lahko kreditirala gradnjo samo že odobrenih investicij. 

Čeprav se zavedamo, da pomeni sklep o zagotovitvi 1 milijarde 300 mili- 
jonov dinarjev v proračunu za leto 1966 vnaprejšnje zadolževanje proračunskih 
sredstev, bo nedvomno kljub potrebni omejitvi proračunske in investicijske 
potrošnje ter skrajno realistični oceni možnosti financiranja investicij zaradi 
gospodarske reforme, in splošnih prizadevanj za stabilizacijo, treba tudi v pri- 
hodnjih letih v skladu z našimi ekonomskimi možnostmi zagotoviti najnujnejšo 
gradnjo šolskega prostora. Tej nalogi se ne moremo odpovedati dO' take mere, 
da bi to lahko resno ogrozilo nadaljnje delo mnogih osnovnih šol. Ob zagotovitvi 
sredstev za lastno udeležbo pa se bodo nedvomno morale nekatere občine za- 
časno odpovedati drugim tudi opravičenim investicijam, da bi zagotovile gradnjo 
nujno potrebnega šolskega prostora; seveda, če so jo uvrstile med svoje priori- 
tetne naloge. 

Na podlagi vseh navedenih razlogov v imenu Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije predlagam, da Organizacijsko-politični zbor sprejme sklep glede 
financiranja gradnje osnovnih šol v znesku 1 milijarde 300 milijonov dinarjev 
v letu 1966 v breme proračuna za prihodnje leto. 

Predsednik Janez Hočevar: O predlogu sklepa je razpravljal tudi 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Za poroče- 
valca odbora je bil določen poslanec Ciril Kambič, katerega prosim še za ustno 
obrazložitev. 

Ciril Kambič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih" predlogov Organizacijsko-političnega 
zbora je skupno z odborom za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora na svoji seji 30. junija letos obravnaval predlog sklepa, s katerim se 
Skupščina SR Slovenije zavezuje, da bo za financiranje gradnje osnovnih šol 
zagotovila 1 milijardo 300 milijonov dinarjev v letu 1966. V letošnjem pro- 
računu so bila sredstva zagotovljena v višini dveh milijard, katera naj bi 
Splošna gospodarska banka SR Slovenije dajala kot posojila za izgradnjo 
osnovnih šol tistim občinam, ki prejemajo dopolnilna sredstva po kriterijih, 
ki so bili navedeni v letošnjem družbenem planu Socialistične republike Slo- 
venije. V razpravi so bila v odboru izražena naslednja mnenja: 
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Prvič: sprejem predloženega sklepa pomeni angažiranje republiških sred- 
stev za prihodnje leto ne glede na to, da v tem času še ni znan obseg razpo- 
ložljivih sredstev, niti niso znane vse obveznosti, ki jih bo imela republika v 
prihodnjem letu. 

Drugič: glede predračunskih vrednosti posameznih šol, ki • so izkazane 
v dodatnem gradivu Splošne gospodarske banke, je bil izražen dvom v njihovo 
realnost. Postavljeno je bilo vprašanje, če je celotni program izgradnje osnovnih 
šol, ki naj bi bil izvršen s pomočjo dodatnih sredstev, realen. V razpravi je 
bilo mogoče ugotoviti različna mišljenja med predlagateljem in predstavnikom 
Splošne gospodarske banke, ki je tudi izražal nekatere pomisleke. Zato sta 
odbora izredno ostro zahtevala, da se z naložbami teh sredstev zaključi gradnja 
vseh predvidenih objektov, četudi bi to pomenilo nekoliko zmanjšani program 
od predvidenega. 

Tretjič: sredstva za izgradnjo osnovnih šol se letos preko Splošne gospo- 
darske banke dajejo kot kredit le tistim občinam, ki dobivajo dopolnilna 
sredstva. S tem v zvezi je bilo v razpravi omenjeno, da angažiranje republiških 
sredstev za prihodnje leto po istih kriterijih kot v letošnjem letu pomeni, da 
bi republika morala še vedno ostati pri kriterijiu, da zagotovi sredstva za 
gradnjo šol samo tistim občinam, ki*dobivajo dopolnilna sredstva. Tak prejudic 
bi v&ekakor imel za posledico tudi pritisk teh občin na povečanje dopolnilnih 
sredstev, .da bi na ta način lahko krile svojo udeležbo pri gradnji. Odbora sta 
opozorila, da pri oblikovanju proračunske politike za prihodnje leto republika 
najbrž ne bo mogla sprejeti takih povečanj. 

četrtič: v razpravi je bilo ugotovljeno1, da, se utemeljitev, ki jo je dal 
predstavnik Izvršnega sveta ob sprejemanju letošnjega družbenega plana pred 
obema odboroma, namreč, da bo letos ob dveh milijardah republiških sredstev 
angažiranih sredstev občinskih skupščin 3 milijarde, ni uresničila. 

Petič: odbor ponovno izraža svoje mišljenje, da bi bilo treba v bodoči 
skupščinski praksi prenehati s predlaganjem posameznih zadev v tako kratkem 
roku, kot je bilo v tem primeru. Tu moram pojasniti, da so nekateri poslanci 
dobili predlog sklepa šele na seji, nekateri pa najdlje dva dni pred za- 
četkom seje. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov kljub navedenim po- 
mislekom predlaga zboru, da sprejme sklep o zagotovitvi 1 milijarde 300 mi- 
lijonov din za financiranje gradnje osnovnih šol v letu 1966. 

Predsednik Janez Hočevar: Predlog sklepa je obravnavala tudi 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine in je predlagala določene spremembe, 
ki so bile že sprejete. Ali želi predstavnik te komisije dati še ustno obrazlo- 
žitev? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Besedo ima poslanec Mirko 
Cepič. 

Mirko Cepič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pri 
sprejemanju sklepa bi rad opozoril samo na dve stvari. V naši skupščinski 
praksi namreč ni navada, da se že vnaprej zavezujemo in da že vnaprej za- 
gotavljamo garancijo, v tem primeru za milijardo 300 milijonov dinarjev za 
gradnjo objektov, ki so v našem družbenem življenju izredno važni, namreč 
za osnovne šole. Proti sklepu ne bom glasoval, ker se z gradnjo teh osnovnih 
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šol zelo strinjam in sodim, da je to pereč problem, opozoril pa bi rad na eno 
vprašanje. Spomnimo se na obveznosti, katere smo na naši 22. redni seji spre- 
jeli v zvezi z obravnavanjem kriminalitete, zlasti pa glede mladoletnikov. Bojim 
se, da bi sklep o tej milijardi 300 milijonov dinarjev nastopil pri sestavljanju 
družbenega plana kot določen prejudic, zaradi česar enostavno ne bi imeli več 
denarja za druge potrebe. 

Mi smo, če se spomnite, na 22. seji, to je bilo marca letos, razpravljali 
o kriminaliteti in opozorili, da je treba poleg šol v naši republiki urediti tudi 
vrsto zavodov, s pomočjo katerih izboljšujemo vzgojno stanje naše mladine. 
Opozarjam na to predvsem zaradi tega, ker nam trenutno stanje v šolstvu 
zagotavlja samo še nadaljnje kopičenje tovrstne problematike. Po splošnih 
podatkih konča osnovno šolo, se pravi 8 razredov osnovne šole, le 65 ®/o 
učencev. Ker so letniki, ki pravkar končujejo osnovnošolsko obveznost, izredno 
številni, lahko pričakujemo, da bomo poleg novih šol imeli hkrati številne 
mlade ljudi na cestah, kajti mladina dejansko ne more dobiti zaposlitve. Na- 
vedel bom samo nekaj podatkov iz občin Maribor-Center, Maribor-Tabor, 
Maribor-Tezno in Lenart, kjer deluje en zavod za zaposlovanje. Na navedenem 
območju je trenutno na cesti oziroma brez zaposlitve, brez primerne šolske 
izobrazbe in brez možnosti za uk 2000 mladih ljudi med 15. in 18. letom. 

Podatki tega zavoda kažejo, da vsako leto ostane na cesti približno 200 
do 500 mladih ljudi, ki potem, z dodatnim šolanjem, s hitrimi tečaji, in na 
podoben način pridejo do poklica, vendar ostanejo na stopnji nekvalificiranega 
ali polkvalificiranega delavca; največ delinkventov pa izhaja prav iz vrst teh 
ljudi. Menim, da hkrati s problemom izgradnje osnovnih šol obstoji tudi pereč 
problem mladine, ki ob nezadostni izobrazbi nima možnosti zaposlitve niti 
nadaljnjega šolanja. 

Ko bomo ob sprejemanju družbenega plana za prihodnje leto ponovno 
razpravljali o tej milijardi 300 milijonov dinarjev, se nikakor ne sme zgoditi, 
da bi zaradi izgradnje osnovnih šol zmanjkalo sredstev za vzgojne zavode in 
druge institucije za preprečevanje kriminalitete, o čemer smo obširno razprav- 
ljali na seji zbora v letošnjem marcu. Pri tem nikakor ne bomo smeli pozabiti, 
da je izobraževanje in vzgajanje mladine širok in zapleten problem, v katerem 
moramo upoštevati tudi tisto mladino, ki je po končani šolski obveznosti pod- 
vržena kvarnemu vplivu ceste in izpostavljena številnim nevarnostim v svojem 
nadaljnjem razvoju. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa o zagotovitvi milijarde 300 
milijonov dinarjev v letu 1966 za financiranje osnovnih šol. Kdor je za predlog 
tega sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor predlog sklepa o zagotovitvi 
milijarde 300 milijonov dinarjev sredstev v letu 1966 za financiranje osnovnih 
šol soglasno sprejel. V enakem besedilu je sklep izglasovan tudi v Republiškem 
zboru. 

Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala ob 10.25.) 
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Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 8. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o družbenoekonomskem pomenu predvidenih spre- 
memb v gospodarstvu. 

Informacijo k tej točki dnevnega reda bo dal Sveto Kobal, republiški se- 
kretar za gospodarstvo. Prosim! 

Sveto Kobal: V zadnjem času se je začelo na pobudo političnih 
organizacij več ali manj javno razpravljati o bližnjih spremembah v gospodar- 
skem sistemu, kar naj bi čimširšemu aktivu razjasnilo vzroke in posledice na- 
vedenih sprememb. Ze samo dejstvo, da se je politično vodstvo odločilo za 
javno razpravo tudi o spremembah, ki se navadno obravnavajo v ozkem krogu 
strokovnjakov, kaže na to, da gre za globoke in kompleksne spremembe, za 
katerih uresničitev je potrebna najširša podpora vseh einiteljev in kjer je 
uspeh odvisen predvsem od pravilnega razumevanja in ukrepanja subjektivnih 
sil na vseh nivojih. Ne gre namreč samo za nekatere materialne premike, 
temveč 'bodo novi pogoji zahtevali tudi miselne premike v gledanjih na načine 
in pota gospodarskega razvaja. 

Bližnje spremembe v gospodarskem sistemu ne prihajajo nepričakovano in 
nenadoma. O njih se je govorilo in razpravljalo že nekaj let, v celoti pa so 
prišle do izraza v resoluciji 8. kongresa ZK Jugoslavije in resoluciji Zvezne 
skupščine o nadaljnjem razvijanju gospodarskega sistema. Lahko rečemo, da 
so bili v tej smeri že izvršeni tudi nekateri materialni premiki, ki so prispevali 
k ustvarjanju pogojev za nadaljnjo in hitrejšo rast narodnega dohodka in omo- 
gočili višjo življenjsko raven. Vendar pa gospodarski položaj v letu 1964 in 
dosedanjem obdobju leta 1965, čeprav ga karakterizirajo veliki uspehi na vseh 
področjih, vse bolj jasno kaže na nujnost čimprejšnje realizacije zgoraj na- 
vedenih sklepov in resolucij, da bi se s tem ustvarili pogoji tudi za bodočo 
skladnejšo rast gospodarstva in razvijanje še naprednejših oblik družbenoeko- 
nomskih odnosov. 

K določenim spremembam nas ne sili kakšna splošna kriza, temveč vse 
večje spoznanje, da dosežena raven razvoja zahteva nove prijeme in odločnejše 
uresničevanje nekaterih sprejetih načel. Lahko bi rekli, da prav uspešen razvoj 
proizvodnje v zadnjih letih daje osnovne materialne pogoje za hitrejše od- 
pravljanje še nekaterih ostankov administrativnega obdobja, ki se kažejo tako 
v materialnih odnosih, predvsem na področju cen, razširjene reprodukcije, fi- 
nančnega sistema itd., kakor tudi v metodah in obsegu državne intervencije na 
področju gospodarskega in družbenega življenja. Zato je razumljivo, da se ob 
novih ukrepih najprej zastavlja vprašanje, kateri so osnovni vzroki in katere 
okoliščine v sedanjem položaju narekujejo uveljavitev tako pomembnih spre- 
memb. Odgovor na to vprašanje mora opravičiti potrebo po spremembah, biti 
pa mora tudi dovolj prepričljiv, da bomo pripravljeni sprejeti vse težave in 
napore, ki jih bo proces prilagajanja gospodarstva novim pogojem porajal in v 
katerem se bomo morali spopasti s celo vrsto ne samo materialnih problemov, 
temveč tudi gledanj, ki vlečejo razvoj nazaj na preživele oblike in odnose. Če- 
prav so vzroki za bližnje spremembe med seboj najtesneje povezani, "jih vendar 
lahko razdelimo na nekaj najvažnejših. 

Prvič: hiter in dinamičen razvoj gospodarstva v zadnjem obdobju je naj- 
tesneje povezan z razvojem samoupravljanja in samoupravnega odnosa. Ta 
odnos, ki je temeljni kamen našega sistema, je v celoti položil svoj zgodovinski 
izpit in je že doslej predstavljal glavnega akceleratarja široke iniciative pro- 
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izvajalcev, v okviru katerega se že uresničuje načelo nagrajevanja po delu. 
Nobene druge alternative ni kakor ustvarjanje pogojev za nadaljnji razvoj 
samoupravnega odnosa in uveljavljanje nagrajevanja po -delu kot poti in načina 
za vse veče osvobajanje človeka in njegovih ustvarjalnih sposobnosti. 

Med bistvene pogoje za nadaljnje razvijanje samoupravnega odnosa prav 
gotovo spada ustvarjanje takih zunanjih pogojev gospodarjenja, katere ta sa- 
moupravni odnos prizna kot objektivne činitelje in je na podlagi njih pri- 
pravljen sprejeti vse dobre in slabe strani, ki jih zahteva ravnotežje med pra- 
vicami in dolžnostmi samo upravljavcev. 

Kot objektivni faktor, ki določa položaj posamezne delovne organizacije, 
prizna samoupravni odnos le zakone tržišča, kolikor pa gre za administrativne 
ukrepe države, pa morajo biti vsestransko utemeljeni in dokumentirani. Kot 
tržišče ne more biti priznano, zlasti notranje, dokaj avtarktično tržišče, 
temveč širša mednarodna ocena, na kateri se proizvajalci srečujejo z drugačno 
produktivnostjo, organizacijo ter tehnologijo in ki predstavlja objektivnejše 
merilo vrednosti družbenega dela. Povečani posegi države v gospodarsko živ- 
ljenje in položaj posameznih delovnih organizacij z administrativnimi ukrepi 
morajo zato negativno vplivati na samoupravni odnos in zmanjševati materialno 
odgovornost samih proizvajalcev za njihov položaj. V takem položaju prihajajo 
v pogledu delitve dohodka in osebnih dohodkov vse bolj v ospredje elementi 
potrebe, sociale in uravnilovke, vse bolj pa stopajo v ozadje napori za povečano 
produktivnost v skladu s poslovnimi rezultati. Ni slučajno, da smo bili v letu 
1964 priča določeni stagnaciji na področju razvijanja sistemov nagrajevanja ter 
vse večji usmerjenosti kolektivov na reševanje zunanjih pogojev gospodarenja, 
kar z drugimi besedami pomeni: na zahteve po spremembah instrumentov go- 
spodarskega sistema, menjanje cen, izvoznih subvencij, premij itd. 

Ves samoupravni odnos se vse bolj vključuje tudi v odgovornost za raz- 
širjeno reprodukcijo ali bolje rečeno, v odgovornost za svoj razvoj in v skrb 
za svojo bodočnost. Ta odgovornost pa bo lahko popolna le, če bodo v gospo- 
darskem sistemu in tržnem položaju ustvarjeni taki pogoji, da se bo proizva- 
jalec na podlagi objektivnih činiteljev lahko pravilno odločil o svojem razvoju 
in kasnejši administrativni ukrepi ter spremembe ne bodo demantirale pravil- 
nosti njegovih odločitev. 

Vse večje prenašanje odgovornosti za gospodarski razvoj na same proizva- 
jalce prav tako ne sme ustvarjati neskladnosti v razvoju celotnega gospodarstva, 
temveč mora nasprotno na podlagi tržnih zakonitosti vse bolj prispevati k od- 
pravljanju dosedanjih neskladnosti. 

Drugič: pogojev za skladnejši razvoj gospodarstva in razvijanje vseh oblik 
samoupravljanja ne morejo zagotoviti sedanji odnosi v cenah, ki so v dobršni 
meri še vedno posledica administrativnega obdobja našega sistema, ter ne 
dajejo prave slike o stvarni rentabilnosti posameznih proizvodnih potencialov. 
Neskladnosti odnosov v cenah stalno ustvarjajo nova žarišča neskladnosti raz- 
voja ter zahtevajo obsežno materialno intervencijo družbe, da bi se taka ne- 
skladja odpravila tako v pogledu položaja posameznih delov gospodarstva, kot 
tudi pogledu financiranja razširjene reprodukcije. Veliko potrebo po sredstvih 
za centralno intervencijo, ki v letu 1965 znaša okrog 1500 milijard in sicer za 
regrese, premije, izvozne subvencije, investicije, pokrivanje izgub v elektro- 
energiji in železnici itd., spremlja fiskalni značaj finančnega sistema, ki ne 
računa z vplivom določenih obdavčitev na ravnanje proizvodnih in potrošnih 
činitelj ev. 
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Kljub relativno visoki stopnji centralizacije sredstev pa vendar ni mogel 
biti zagotovljen skladnejši razvoj gospodarstva, zlasti na področju financiranja 
razvoja, ker je centralni sistem prehajal vse bolj v konflikt s samoupravnim 
odnosom. Najbednejša slika neadekvatnih odnosov v cenah na notranjem 
tržišču dajejo naši izvozno-uvozni tečaji, kjer se notranji odnosi praktično sre- 
čujejo z mednarodnimi cenami in -zunanjimi kriteriji. Našo mednarodno me- 
njavo in obračun ž inozemstvom karakterizira dejstvo, da je naš povprečni 
uvozni tečaj za 210 dinarjev nižji od izvoznega, da izvažamo po tečaju 750 do 
1350 dinarjev za dolar, izjemoma pa tudi po višjem, ter prav tako uvažamo po 
tečaju, skupno s carino, v zelo širokem razponu. Pri tem pa nekatere delovne 
organizacije, ki izvažajo po nizkem tečaju, izvažajo rentabilno1, nekatere z vi- 
sokim tečajem pa izvažajo nerentabilno in tako dalje. Razlika med povprečnim 
uvoznim in izvozpim tečajem je razumljivo povzročila v našem gospodarstvu 
velik interes za uvoz in zmanjšala interes za izvoz, iz česar deloma izhajajo 
naše težave v plačilni bilanci. 

Deficit plačilne bilance pa, kakor je znano, poleg težav na zunanjem planu 
in težav pri preskrbi gospodarstva z devizami, ustvarja objektivne možnosti, 
da se na (notranjem planu zadržujejo v deviznem sistemu elementi distribucije 
in administrirani a ter se težko uveljavljajo spodbudni mehanizmi za vse večje 
vključevanje samih proizvajalcev in poslovnih bank v devizno poslovanje. 

Neadekvatni odnosi v cenah, katere vsebujejo tudi dajatve fiskalnega fi- 
nančnega sistema, med njimi prometni davek itd., ne dajejo jasne slike o aku- 
mulativnosti posameznih gospodarskih panog in vej. To vodi do tega, da se 
hitreje razvijajo nekatere industrijske veje, za katere nimamo pogojev v med- 
narodni delitvi dela, zaostajajo pa tiste, ki bi lahko v perspektivi predstavljale 
zdravo izhodišče za nadaljnji razvoj celotnega gospodarstva in omogočajo večjo 
mednarodno menjavo. Pri taki razdelitvi celotne akumulacije na posamezne dele 
gospodarstva stalno prihaja do napačne orientacije pri odločitvah o nadaljnjih 
investicijah in proizvodni usmeritvi, s čimer se poglabljajo že obstoječi struk- 
turni d is proporci v našem gospodarstvu. 

V začetku pravilne odločitve o investicijski orientaciji se kasneje v med- 
narodni areni dostikrat pokažejo kot napačne. To pa je vse tesno povezano 
z nadaljnjim procesom deetatizacije in odpravljanjem zaprek za nadaljnje po- 
glabljanje samoupravnega odnosa. Nujno je, da se preko sprememb v cenah in 
spremembe obračunskega tečaja dobi enotnejše merilo za družbeno delo in s 
tem omogoči realizacija načela nagrajevanja po delu. 

Tretjič: za našo državo, ki je relativno majhna, postaja vključevanje v 
mednarodno menjavo in delitev dela vedno pomembnejša alternativa. Ne gre 
samo za vprašanje izvoza — uvoza v dosedanjem smislu, in s tem v zvezi za 
vprašanje plačilne bilance, gre tudi za to, da je cela vrsta naših gospodarskih 
dejavnosti prišla v položaj, da ji notranji trg ne more omogočiti nadaljnje 
rasti, specializacije proizvodnje in s tem v zvezi povečanje produktivnosti dela. 

Številne moderne kapacitete, ki proizvajajo s sodobno tehnologijo, so eko- 
nomsko vse bolj odvisne od širokih tržišč, ki lahko sprejmejo količine za ren- 
tabilno proizvodnjo1. Nobene druge alternative za vključevanje v mednarodno 
delitev dela ni, kakor povečati vpliv zunanjih tržišč in mednarodnih kriterijev 
na našo notranjo poslovno1 orientacijo1 in proizvodno1 usmeritev. Le povečana 
mednarodna menjava in kooperacija lahko da pogoje za našo nadaljnjo rast, 
hkrati pa je tudi v skladu z vse večjo potrebo po1 mednarodnem sodelovanju na 
ostalih področjih medsebojnih stikov. 
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Četrtič: spremenjeni odnosi v cenah v skladu s prispevkom posameznih 
delov gospodarstva k skupnemu družbenemu proizvodu bi omogočili, da se 
zmanjšajo gospodarske intervencije centra tako na področju cen, izvoznih 
premij in subvencij, kakor tudi na področju financiranja razsoja deficitarnih 
panog. Vse to bi omogočilo, da se zmanjša stopnja centralizacije in da se v 
finančnem sistemu izvrše kvalitetnejši premiki, ki bi omogočili razvijanje vse 
več stimulativnih oblik v neposredni prozvodnji. 

Tudi pri nas je treba uveljaviti načelo, da se lahko negospodarske potrebe 
zadovoljujejo le v višini, ki ohranja gospodarstvu sposobnost, da raste v skladu 
s svojimi potrebami in dinamiko tistih partnerjev, s katerimi se vsak dan na 
trgu srečuje. Le tako je mogoče zagotoviti nepretrgano rast vseh oblik družbene 
reprodukcije. Celotna reforma bo omogočila, da se v finančnem sistemu reali- 
zirajo nekatera načela, ki so bila že sprejeta in v celoti obravnavana. O tem 
nekaj več ob analizi samih ukrepov. 

Petič: za nadaljnjo rast produktivnosti je odločilnega pomena proizvodna 
kooperacija tako na notranjem kot na zunanjem planu. Dosedanji napori, da 
bi prišlo do večje poslovne kooperacije, niso dali zadovoljivih rezultatov. Cela 
vrsta objektivnih faktorjev, od notranjih odnosov v cenah, fiskalnega karak- 
terja, finančnega sistema in politike zajemanja akumulacije do administrativnih 
posegov je ovirala proces integracije. V odsotnosti normalnega procesa inte- 
gracije v pogojih delavskega samoupravljanja, temelječega na obojestranskem 
materialnem interesu partnerjev, so se razvijale številne ideje in pritiski, ki naj 
bi problem razrešili s pomočjo pravnih fuzij kolektivov ter nasiljem enega nad 
drugim. Vsi ti poskusi pa niso dali in niso mogli dati ničesar drugega kot 
realno odmikanje od procesa resnične integracije in so bolj škodili kot koristili. 
Nove spremembe tudi na tem področju odkrivajo večje perspektive in ustvar- 
jajo položaj, kjer bo proizvodna integracija postala interes in nuja delovnih 
kolektivov samih. 

To so v najbolj kratkih besedah nekateri najvažnejši vzroki bližnjih spre- 
memb v gospodarskem sistemu. Konkretne spremembe gospodarskega sistema 
predstavljajo praktično realizacijo resolucije Zvezne skupščine o nadaljnjem 
razvoju gospodarskega sistema, uveljavljanje zakona o davku na promet pro- 
izvodov, zakona o bankah ter drugih sprememb, ki so vezana na spremembe 
v notranjih odnosih v cenah in spremembo obračunskega tečaja ter deviznega 
režima. 

V sistemu delitve ustvarjenega proizvoda med podjetji in družbo se pred- 
videva ukinitev plačevanja 15 °/o prispevka na dohodek, spremembe v plače- 
vanju obresti na poslovni fond in reforma v plačevanju prometnega davka. 
Ukinitev plačevanja prispevka na dohodek, ki ga plačuje okrog polovica go- 
spodarstva in ki v letošnjem letu po planu znaša 271 milijard dinarjev, pred- 
stavlja realizacija načela, da družba ne bo obdavčevala dohodka, ki je rezultat 
dela in produktivnosti, s čimer delitev med družbo in podjetji dobiva svojo 
maksimalno stimulativno obliko. Ukinitev plačevanja prispevka iz dohodka od- 
pravlja do sedaj vedno prisotno tako imenovano »logiko dveh dinarjev« v go- 
spodarstvu, ki je imela za posledico' na eni strani, da je gospodarstvo poskušalo 
preko materialnih stroškov priti do določenih sredstev, medtem ko je državna 
administracija poskušala vse bolj natančno formulirati, kaj so upravičeni ma- 
terialni stroški. Ta diametralno nasprotna si interesa sta bila posledica obdav- 
čevanja dohodka. Z ukinitvijo plačevanja prispevka na dohodek se težišče na- 
porov prenaša na stvarno borbo samih delovnih organizacij proti nepotrebnim 
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materialnim stroškom in na iskanje takih rešitev, ki lahko zmanjšajo stroške. 
Odpadle bodo številne drobne finančne špekulacije, ki so temeljile na ustvar- 
janju izdatkov pred obdavčitvijo dohodka. Z ukinitvijo navedenega prispevka 
te špekulacije izgubijo svojo materialno osnovo. 

Ukinitev prispevka iz dohodka omogoča tudi nadaljnjo liberalizacijo pri 
obračunanju amortizacije. Amortizacija dobi v bodoče vse bolj karakter instru- 
menta politike same gospodarske organizacije. S tem se razširjajo pravice in 
dolžnosti samoupravljanja na področju financiranja enostavne in razširjene 
reprodukcije. 

Spremembe v plačevanju obresti na poslovni fond imajo za cilj izenače- 
vanje obrestne mere, kar bodo omogočili novi odnosi v položaju posameznih 
panog in v gospodarstvu na splošno. Sedanje obresti so se gibale od 0%> do 
6%, v bodoče pa naj bi gospodarstvo praviloma plačevalo 4%; določene panoge 
izjemoma 2 %. 

Izredno pomembna reforma se nanaša na spremembe v plačevanju zvez- 
nega prometnega davka. Zvezni prometni davek, ki se je sedaj plačeval v pro- 
izvodnji, naj bi se v bodoče plačeval v trgovini na drobno in bi torej pred- 
stavljal neposredno obremenjevanje potrošnje. Prenos prometnega davka v 
potrošnjo seveda ni le tehnično vprašanje, temveč ima daljnosežne vsebinske 
posledice. S prenosom v trgovino bo celotna proizvodnja seveda očiščena no- 
tranje visoke akumulacije, ki znaša okrog 400 milijard dinarjev, kar bo pri- 
spevalo k pravilnejšemu odnosu med cenami posameznih proizvodov, obenem 
pa olajšalo vključevanje našega gospodarstva v mednarodna tržišča. 

Bistveno bo menjana slika o akumulativnosti posameznih panog in vej 
gospodarstva, prav tako pa tudi o akumulativnosti posameznih teritorijev. S 
tem se bo dokaj izmenjal odnos vseh činiteljev do posameznih vrst proizvodnje 
in vzpostavil realnejši interes do razvijanja deficitarnih panog. Prenos pro- 
metnega davka v potrošnjo ob tendenci po linearnejši stopnji prometnega davka 
bo odprla nekaterim proizvodom nove možnosti v konkurenci ter tako podpirala 
modernejše, sodobnejše in cenejše rešitve v zadovoljevanju ljudskih potreb. Po 
določilu zakona o prometnem davku naj bi v zveznem prometnem davku par- 
ticipirale republike in komune. S tem se ustvarja novo področje spodbude za 
povečanje posameznih oblik potrošnje, kar bi moralo zlasti povečati interes 
komun za razvoj obrti, turizma ter trgovine, kmetijstva in tako dalje. Če so 
bile terciarne dejavnosti v sedanjem sistemu dostikrat v breme komunam, v 
novih pogojih prehaja težišče interesa vse bolj od industrije na ostale dejavnosti 
in tako rešuje probleme za ustanavljanje tistih panog, ki morajo biti vse bolj 
prisotne v višje razvitem gospodarstvu. Prometni davek v trgovini bo s svojim 
delovanjem tudi vse bolj krepil neposredne stike med proizvodnjo na malo ter 
tako sam po sebi eliminiral nepotrebno in večkrat predimenzionirano posred- 
niško trgovino. 

Z ukinitvijo prispevka na dohodek, ureditvijo plačevanja obresti na po- 
slovni sklad in prenosom prometnega davka na potrošnjo bo celotna proiz- 
vodnja razbremenjena visoke akumulacije in bo s tem prišla v položaj, v 
katerem bodo predvsem lokalne dajatve predstavljale zadnje odločilno breme. 
S tem v zvezi se menja odnos gospodarstva do federacije in odnos gospodarstva 
komuna-rapublika. Spremenjeni položaj bo težišče borbe usmeril proti visokim 
dajatvam in s tem prispevek k omejevanju sredstev za zadovoljevanje drugih 
potreb v skladu z realnimi možnostmi. V nadaljnjih razpravah bo vse bolj 
izrazita težnja po štednji v vseh tistih oblikah potrošnje, ki se financirajo iz, 
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dajatev, vezanih na osebne dohodke kot so proračunski prispevek in prispevki 
za socialno zavarovanje. 

Spremembe odnosov v cenah naj bi izboljšale ekonomski položaj predvsem 
v industriji surovin, kmetijstvu, energetiki, železniškem prometu in v vseh 
terciarnih dejavnostih. Da bi na notranje odnose v cenah v čimvečji meri 
vplivali mednarodni kriteriji o rentabilnosti posamezne proizvodnje, celotna 
reforma predvideva uskladitev obračunskega kurza z inozemstvom, kar bo 
vplivalo na fiivo naših cen ter povzročilo ustrezne spremembe, ki naj bi po- 
večale interes gospodarstva za izvoz blaga oziroma za neblagovni devizni priliv. 
V sklopu naporov za vključevanje narodnega gospodarstva v mednarodno1 de- 
litev dela bo morala uvozna politika preko carinskih stopenj stremeti za tem, 
da bo odraz naše notranje razvojne politike z jasno opredeljenim namenom 
in dinamiko. 

Ce pogledamo posledice, ki jih bo celotna reforma imela na položaj posa- 
meznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, je ipoleg določenih ciljev 
treba spremljati tudi najneposrednejše efekte, ki hodo> opredeljevali vsebino 
naših bodočih prizadevanj. Pri tem je treba posebej opozoriti na nevarnost 
trditev in mnenj tistih, ki na podlagi mehaničnih in statičnih računov o vplivu 
reforme na njihov konkretni položaj že na začetku zahtevajo, da se s pomočjo 
številnih izjem v osnovi odloži izvajanje sprejetih načel. Posebej je treba opo- 
zoriti, da sedanji izračuni lahko zajemajo le tiste primarne aspekte vseh spre- 
memb, ki se lahko izrazijo kvantitativno, medtem ko ne morejo upoštevati vseh 
sekundarnih in terciarnih posledic, kakor tudi ne efektov vseh spodbud in pri- 
zadevanj, ki jih bo reforma sama po sebi sprožila. Prav gotovo pa ne bi mogli 
trditi, da posamezne dejavnosti ne bodo prišle v začetku tega procesa v težak 
ekonomski položaj, pa čeprav gre za določeno prerazporeditev nacionalnega do- 
hodka. Računajoč z nekaterimi znanimi elementi lahko pričakujemo, da bodo v 
težji ekonomski položaj prišle predvsem tiste gospodarske organizacije, ki so do 
sedaj veliko uvažale in malo izvažale, tiste, ki so imele na notranjem trgu rela- 
tivno visoke cene in tiste, ki so imele v sistemu delitve v družbi privilegiran 
položaj. To so praviloma prav tisti deli gospodarstva, ki po mednarodnih kri- 
terijih poslujejo najmanj racionalno in imajo visoke poslovne stroške. Pri teh 
gospodarskih organizacijah bo reforma morala z vso ostrino postaviti na dnevni 
red vprašanje njihovega obstoja, oziroma njihove sanacije in prilagoditve novim 
pogojem. 

Nobenega razloga pa ni, da bi reforma celotno gospodarstvo postavila v 
slabši položaj. Nasprotno, navedene spremembe bodo omogočile poleg preraz- 
poreditve narodnega dohodka v okviru samega gospodarstva tudi nadaljnji 
proces deetatizacije in zmanjšanje odtujevanja sredstev vplivu neposrednih pro- 
izvajalcev. S tem pa se v globalu nadalje povečuje materialna baza samouprav- 
ljanja in olajšuje položaj gospodarstva. 

Razumljivo je, da bo celotna reforma imela številne posledice na vse oblike 
potrošnje. Nadaljnja konsolidacija gospodarstva, katera je v prvi vrsti odvisna 
od delovnega človeka, ne bi smela iti na račun življenjskega standarda delovnih 
ljudi. Globalno ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem ter stabilnejša go- 
spodarska gibanja je treba doseči predvsem z zmanjšanjem investicijske po- 
trošnje in občutno štednjo v vseh oblikah splošne potrošnje. Znano je, da so vsi 
do sedaj sprejeti ukrepi šli predvsem to pot in da se določeni rezultati že kažejo. 
Ali bo uspelo ne samo ohraniti življenjski standard, temveč ga povečati skladno 
s povečevanjem produktivnosti dela, je odvisno predvsem od uspeha naporov 
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za obvladanje predimenzionirane investicijske potrošnje in uvedbe večje štednje 
ter racionalnosti na področju splošne potrošnje. Borba proti visoki investicijski 
potrošnji, ki je danes predvsem posledica ekstenzivnega načina gospodarjenja, 
bo v novih pogojih ob orientaciji na intenzifikacijo poslovanja dobila 'drugačno, 
ne administrativno, temveč vse bolj ekonomsko obeležje. 

Premiki v cenah bodo seveda povzročali določen <dvig življenjskih stroškov, 
vendar v globalu vsa dosedanja preračunavanja kažejo, da bi se lahko takoj iz- 
vršila realna kompenzacija s povečanjem osebnih dohodkov. Seveda gre tu za 
globalno pokritje, ki pa ne bo moglo zagotoviti ustreznega nadomestila v vsakem 
konkretnem primeru, vsakemu posamezniku in vsakemu delovnemu kolektivu. 
Nasprotno, v novih pogojih bodo morali bolj kakor doslej stopiti v ospredje 
napori za ustrezno nagrajevanje s pomočjo ustreznih sistemov notranje delitve 
dohodka, ki bodo odraz produktivnosti dela in rezultatov poslovanja delovnih 
organizacij. Novi odnosi v cenah bodo imeli svoj vpliv tudi na položaj nesociali- 
stičnega sektorja gospodarstva, predvsem v smeri izboljšanja njegovega eko- 
nomskega položaja. Tak izboljšan položaj, zlasti kmetijstva, bo sprožil večji in- 
teres za vključevanje delovne sile v kmetijsko proizvodnjo in s tem vplival na 
zmanjšanje pritiska na mesto in večje centre. Tudi zasebno kmetijstvo bo v 
novih pogojih lahko ob sodobnejših načinih proizvodnje ob kooperaciji s socia- 
lističnim sektorjem predstavljalo solidno perspektivo za preživljanje in pove- 
čevanje življenjskega standarda zaposlenih. 

Sprememba položaja delovnih organizacij ter orientacija na intenzivni način 
gospodarjenja, seveda ne more ostati brez vpliva na probleme zaposlovanja in 
strukture zaposlenih. Proces intenzifikacije gospodarjenja bo povzročil normal- 
ne jši tempo spreminjanja socialne strukture in ga uskladil z našimi material- 
nimi možnostmi. Nujni so tudi nekateri premiki v smeri povečanja števila za- 
poslenih v terciarnih dejavnostih, skratka, premiki v racionalnejšo strukturo 
zaposlenih, ki v celoti lahko da večjo družbeno produktivnost dela. Prav tako 
bodo potrebni posebni napori, da se v nekaterih delovnih organizacijah število 
zaposlenih uskladi z obsegom proizvodnje. Vsi ti premiki pa se bodo izvedli 
seveda postopno, v procesu, v katerem bo ob nadaljnji rasti gospodarstva moralo 
priti do ustreznejše strukture zaposlenih. V celoti nekoristne pa so govorice, da 
bo reforma povzročila splošno odpuščanje delovne sile in. brezposelnost, kar 
ne more imeti za posledico ničesar drugega, kakor odpor proti reformi in demo- 
biliziranje ljudi v odstranjevanju tistih težav, ki se bodo dejansko pojavile. 
Treba je posebej poudariti, da reforma ni sama sebi namen in da ne more biti 
proti interesu ljudi, temveč nasprotno pomeni odločnejše ustvarjanje pogojev za 
nadaljnjo rast produktivnosti in s tem tudi za nadaljnjo rast osebnih dohodkov 
ter življenjske ravni. Ob povečanju produktivnosti dela pa mora priti do na- 
daljnje rasti osebne potrošnje kot osnovnega faktorja v ustvarjanju čimvečjega 
bogastva dobrin. 

Reforma pa ne zahteva samo .gospodarstva, temveč bo imela posledice tudi 
na negospodarskih področjih. Čeprav razvoj cele vrste družbenih služb zaostaja, 
prav tako velja ugotovitev, da tudi tu obstoje številne rezerve in da smo tudi tu 
priča neracionalnemu gospodarjenju z družbenimi sredstvi. Spremenjen položaj 
delovnih organizacij bo sprožil številne razprave o načinu in obsegu trošenja 
sredstev v vseh oblikah splošne potrošnje. Če smo do sedaj večinoma ocenjevali 
upravičenost določene potrebe, bomo v novih pogojih razpravljali predvsem 
o tem, ali imamo materialne pogoje, da tako, sicer upravičeno potrebo, zado- 
voljimo. 
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Ob koncu bi rad omenil samo še prepričanje, da ni na mestu noben pesi- 
mizem, kakor tudi ne preprosta vera, da bo šlo vse po starem; prvo in drugo pa 
se odraža v današnjih razpravah. Dosedanje razprave so pokazale, da delovni 
ljudje pozdravljajo predvidene spremembe in menijo, da so nujne ter neodlož- 
ljive. Od nas je odvisno, ali bo ta splošna pripravljenost dobila svojo vrednost 
v samem procesu izvajanja sprememb, ko> bo treba aktivno reševati in odstra- 
njevati konkretne vsakodnevne težave. 

Predsednik Janez Hočevar: Preden začnemo z razpravo, oziroma z 
vprašanji, odrejam 10-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Besedo ima Miro 
Hegler. 

Miro Hegler: Tovarišice in tovariši poslanci! Razgovori o napovedani 
gospodarski reformi so se že zdavnaj preselili iz ozkega kroga strokovnjakov in 
so 'danes postali predmet razpravljanja širše javnosti. Zato tembolj pozdrav- 
ljamo odločitev predsednika Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije o razširitvi dnevnega reda današnjega zasedanja z vprašanji, ki nepo- 
sredno zadevajo nadaljnjo graditev našega ekonomskega sistema. Glede na vse 
okoliščine, v katerih se bodo uresničevale napovedane spremembe, glede na to, 
da se bodo nanašale na vsako delovno organizacijo in na vse občane, glede na 
različne razmere v posameznih delovnih organizacijah, skupinah, panogah in 
področjih ter glede na nekatere prehodne težave, ki bodo v nekaterih delovnih 
organizacijah lahko precej resne, menim, da se morajo vse politične sile akti- 
virati in angažirati ne le pri pojasnjevanju pomena in ciljev napovedane reforme, 
temveč tudi pri neposrednem delu, da bi reformo čim dosledneje in čim uspeš- 
neje izvedli. 

Povečana politična aktivnost v občinah se nadaljuje z nezmanjšano inten- 
zivnostjo. Razpravam, stališčem in mnenjem o ukrepih Zveznega izvršnega sveta 
o začasnem zamrznjenju cen se pridružujejo nova, mnogo bolj interesantna 
vprašanja, ki napovedujejo novo obdobje za celotno naše gospodarstvo. Čeravno 
nismo z ukrepi Zveznega izvršnega sveta dosegli pomembnih rezultatov, saj se 
je neskladje med blagovnimi fondi in kupno močjo' nenehno večalo, pa tudi 
porast osebnih dohodkov ni bil usklajen s porastom produktivnosti dela, smo 
vendarle v tem kratkem prehodu uspeli izvršiti priprave, ki napovedujejo drugo 
dejanje, v katerem bo izvedenih mnogo več strateških in dalekosežnih operacij, 
za katere je osmi kongres ZKJ v sprejeti resoluciji napovedal tudi zelo jasne 
cilje. Z vso gotovostjo lahko trdim, da se delovni ljudje bolj kot kdajkoli zave- 
dajo, da gre za eno najpomembnejših in najbistvenejših gospodarskih in poli- 
tičnih akcij v zadnjih letih. "Vsebina sestankov, na katerih se danes govori 
o gospodarski reformi, izhaja iz pripravljenosti in odločnosti za enotno' in do- 
sledno izvrševanje začrtane politike. Jasno je, da imamo ob tem opraviti tudi 
s posamezniki, ki spoznavajo in čutijo, da bo treba drugače gospodariti, če bodo 
hoteli živeti v družbi, kjer imamo vsi enakopraven, a nikakor ne enak položaj. 
2e se čutijo želje po zaščiti stare, slabo produktivne in neekonomične proiz- 
vodnje. 
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Ko sem pred dnevi prisostvoval sestanku nekega delovnega kolektiva v naši 
občini, kjer bodo novi gospodarski ukrepi zahtevali občutne notranje organi- 
zacij sko-tehnične in ostale spremembe, so bile takšne želje močno zastopane. 
Vsa pozornost kolektiva je bila usmerjena le na iskanje izhoda iz težav, ki naj 
bi nastale in na zagovarjanje obstoječih pogojev, v katerih životari. 

Hkrati s spremenjenimi pogoji gospodarjenja je treba pričakovati tudi spre- 
menjene pogoje dela v družbenih službah. Tudi tu bo treba poiskati rezerve 
in uskladiti potrošnjo z dejanskimi zmogljivostmi. To še posebno velja za 
sredstva socialnega zavarovanja, zdravstva in državne uprave. 

Spričo številnih problemov in nalog, ki jih prinašajo novi ekonomski ukrepi, 
je prav, da se v vseh delovnih organizacijah temeljito prouči sedanje stanje 
in perspektiva poslovanja v novih pogojih. Nenehno je treba spremljati vse spre- 
membe in 'pojave, jih sproti analizirati in ukrepati. Posebno pomembno pa je, 
da se z vsemi ugotovitvami seznani vse člane delovne skupnosti in da delovna 
skupnost o najvažnejših ukrepih tudi kolektivno odloča. Za tak način dela pa je 
potrebna močnejša politična aktivnost predvsem vodilnih ljudi v delovni orga- 
nizaciji, ki nosijo tudi vso odgovornost, da bodo naloge izvršene v interesu 
delovne skupnosti pa tudi širše družbene skupnosti. 

Čeprav v sedanjem času še niso znane vse nadrobnosti novih ukrepov, so 
delovne organizacije že začele izdelovati potrebne analize in raziskave, da bi 
lahko ugotovile, v kakšnih razmerah se bodo znašle in primerjajo svoj položaj 
s položajem drugih gospodarskih organizacij. Delovni ljudje preko samoupravnih 
organov z veliko večjo jasnostjo in pogumom kažejo na skrite rezerve v delovni 
organizaciji; debate o produktivnosti in ekonomičnosti niso več abstraktne, mar- 
več se o tem razpravlja zelo jasno, prepričljivo in dosledno. 

Zaradi uspešne izvedbe gospodarske reforme moramo to živo aktivnost 
delovnih organizacij ob močni politični in družbeni podpori obdržati tudi vna- 
prej. Naša naloga je, da bomo doslednost in zavzetost za nove ekonomske ukrepe 
zahtevah tudi takrat, ko bo prišlo do konkretnih ukrepov, od katerih bodo 
nekateri tudi boleči. Zavedati se moramo, da bi vsako popuščanje ali odstopanje 
od sprejetih stališč pomenilo ponoven kompromis in vračanje na stare pozicije, 
kar bi lahko povzročilo veliko gospodarsko in politično škodo. 

Čas, v katerem živimo, terja več discipline, zavzetosti in doslednosti od 
organov federacije pa vse do slehernega zaposlenega v delovni organizaciji. Od 
nas vseh bo odvisna uspešnost akcije, v katero stopamo enotno in dosledno. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Ciril Kambič. 

Ciril Kambič: Tovariši in tovarišice poslanci! Rad bi samo obvestil 
ta zbor o nekaterih pojavih, ki se ob razpravah o novih ekonomskih ukrepih 
pojavljajo na terenu. Na splošno ugotavljamo pozitiven odmev, hkrati pa se v 
nekaterih gospodarskih organizacijah zavzemajo za to, da bi šli novi. ukrepi 
mimo njih, češ da reforma pri njih ni potrebna oziroma bi novi ukrepi pri njih 
povzročili le določene težave. Ta pojav je v občini Maribor-Tabor in tudi v 
nekaterih drugih občinah mesta Maribora precej pogost in če ga ocenjujemo 
s političnega stališča, se vidi, da ljudje, ki se zavzemajo za navedena stališča, 
niso prav doumeli ukrepov, ki so pred nami. 

Predstavnik tovarne dušika iz Ruš je povedal, da so imeli nedavno sestanek 
združenja težke kemične industrije, na katerem je bil tudi neki predstavnik 
sekretariata za industrijo, ki je enostavno začel razlagati, kakšne bonitete bodo 
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imele gospodarske organizacije, ki se v Jugoslaviji bavijo s težko kemično indu- 
strijo. Predstavnik Ruš je enostavno vstal in šel ven, ter je v razgovoru z nami 
povedal, da se mu zdi tako nastopanje nemogoče, ker niti podjetja danes nimajo 
vseh podatkov in podrobnih izračunov o tem, v kakšnem položaju bodo po 
novih ukrepih. Zato ne morejo vedeti ali bo dejansko tako kot je predstavnik 
sekretariata pripovedoval ali ne in mu zato ne morejo pritrditi ter menijo, 
da je to izigravanje bodočih ukrepov in pravzaprav prva pot k negiranju ukre- 
pov, ki se predvidevajo'. 

Zanimivo- pa je na, terenu ob razpravah o novih gospodarskih ukrepih, 
da se posamezne družbene službe, na primer prosveta in naše občine, za nove 
ukrepe prav nič ne zanimajo, češ da se jih prav nič ne tičejo, saj niso gospo- 
darsko področje. Pri takem in podobnem odnosu, družbene službe seveda ne 
čutijo, da niso ne le prizadete, temveč tudi dolžne reševati nekatere probleme 
na svojem področju, kar je omenil pred menoj že tovariš Hegler. 

Glede potrošniške mrzlice, ki je vladala na terenu, pa delim mnenje s posa- 
meznimi aktivi, ki so kritično ugotovili, da so bili ljudje, ki imajo svoje pri- 
hranke v posameznih hranilnicah ali komunalnih bankah, nepravočasno oziroma 
zelo pozno obveščeni o tem, da bodo njihove hranilne vloge zaščitene. Tako so 
samo v Mariboru od časa, ko je izšel govor Gligorova pa do objave, na kakšen 
način bodo hranilne vloge zaščitene, dvignili okoli 500 milijonov hranilnih vlog. 
To se ni omejilo samo na Maribor in so tako vse komunalne banke v bližnji 
okolici Maribora bile natrpane z ljudmi iz Maribora, ki v mestu niso prišli na 
vrsto in ki so pritisnili na vse bližnje podružnice. V času po> objavi vesti o zaščiti 
hranilnih vlog so po podatkih, ki so stari 3 dni, hranilci že vrnili okoli 150 mili- 
jonov dinarjev v hranilnico oziroma v komunalne banke. Ta pojav kaže, da so 
bili ljudje v negotovosti in so denar enostavno dvigali ter ob potrošniški mrzlici 
kupovali vse mogoče in nemogoče tako, da 'bo marsikaterega od teh »zaletavcev«, 
če jih lahko tako imenujem, bolela glava. 

Menim, da mora naš zbor kot celota, pa tudi vsak posamezen poslanec, 
v razpravah in pri konkretnem delu na terenu ter v delovnih organizacijah 
enotno in dosledno podpirati nove ukrepe in zagotavljati njihovo polno uveljav- 
ljanje. Prenehati moramo že enkrat s prakso, da smo vedno le iskali luknje v 
predpisih in možnosti za izigravanje posameznih splošnih ukrepov. Na terenu 
je namreč zelo veliko razprav o Crveni zastavi in še nekaterih podjetjih, ki naj 
bi dobila nekatere bonitete ter bila privilegirana tudi v novem gospodarskem 
sistemu. Koliko je na tem resnice, ne vem, zdi se mi pa potrebno in prav, 
da ta zbor obvestim tudi o tem. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izhajam iz družbenoekonomskih ocen, ki so jih imeli pred očmi zasnovatelji 
bližnje reforme. Sprejemam vse pozitivne in negativne ocene, s katerimi je bila 
ovrednotena dosedanja gospodarska ekspanzija in sploh naša celotna družbeno- 
ekonomska situacija, pri čemer delim polno soglasje z vsemi, ki so nakazali po- 
trebo po temeljitih reformah, usmerjenih v stabilizacijo našega gospodarstva 
in v nadaljnjo normalno-, od uspeha gospodarjenja pogojeno trošenje vsakršnih 
sredstev. 

Napovedani ukrepi na gospodarskem in neproizvodnem področju pred- 
stavljajo v bistvu stabilizacijske ukrepe in pomenijo pravzaprav začetek ustvar- 
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janja novih konceptov našega nadaljnjega družbenoekonomskega razvoja. Gre 
tedaj za radikalno reformo^, ki naj spremeni našo miselnost in delovanje; za 
reformo, ki naj našo ekonomiko iztrga iz avtarkičnosti in jo postavi v objek- 
tivne zakonitosti poslovnosti, ki v bistvu pomenijo z vidika rentabilnosti in 
konkurenčnosti najbolj naravno in zdravo selekcijo. Jasno je, da ima vsaka 
reforma po svoji zasnovi progresiven značaj. Tudi bližnja reforma, ki pomeni 
pričetek uresničevanja resolucije o nadaljnjem gospodarskem razvoju, ki jo je 
v lanskem letu sprejela Zvezna skupščina, zasleduje takšne cilje. Vendar bo 
reforma kot proces to svoje progresivno obeležje in prodornost obdržala le, če 
bomo vsi imeli pred seboj želene cilje in se zavestno odločili za dosledno izpol- 
njevanje zastavljenih nalog. To bo včasih težko, ker bo v prehodnem obdobju 
pomenilo samoodpovedovanje, kar v preteklosti nismo poznali. Zato se bo treba 
sprijazniti s prehodnimi težavami in bi vsako optimistično prikazovanje pome- 
nilo zapiranje oči pred realnostjo. Vendar pa realna ocena vseh instrumentov, 
vseh pravno-ekonomskih ukrepov odpira razveseljivo, optimizma polno perspek- 
tivo ob uresničitvi tega procesa, ki pa bo nujno zvezan z lomljenjem starih 
navad, našega dosedanjega mišljenja in skorajda že tradicionalnega načina go- 
spodarjenja. 

Ti novi koncepti gospodarjenja pa. seveda pomenijo drugačno orientacijo 
vseh, tako tistih v sferi proizvodnje, kakor tudi tistih, ki delajo na ne proizvod- 
nem področju. Naj mi bo dovoljeno, da pred tem zborom izrečem nekaj misli 
in ob tem nekaj problemov iz neproizvodne sfere in da zlasti poskušam nakazati 
nekatere posledice, ki bodo prizadele splošno in proračunsko potrošnjo. 

Ni treba posebej poudariti, da,je potrošnja na tem področju v celoti po- 
gojena od gospodarnosti ter celotne proizvodnje, če želimo seveda normalno1 rast 
neproizvodnih dejavnosti. Drži pa tudi ugotovitev, to nam potrjuje naša pol- 
pretekla praksa, da lahko pretirana splošna in proračunska potrošnja, poleg 
drugih deformacij, silno prizadene gospodarstvo', ki neupravičenih obremenitev 
od družbenih akumulacij ne more prenesti brez škode za rentabilnost in kon- 
kurenčnost. Nimam sicer na razpolago točnih podatkov, ker se to področje ni 
konkretno obravnavalo v sklopu vseh predvidenih instrumentov same reforme, 
vendar pa lahko trdim iz praktičnih izkušenj, da je bilo gospodarstvo pretirano 
obremenjeno z raznimi davki, prispevki in dajatvami in da je takšna obreme- 
nitev našega gospodarstva bila mnogo višja od obremenitve v zunanjem svetu, 
ter da je nemalo težav na področju zunanjetrgovinske menjave izviralo tudi iz. 
takega položaja naše proizvodnje nasproti družbeni akumulaciji. To je en aspekt 
tega problema, je pa še drug nič manj važen, ekonomsko-političen, ki narekuje 
prepotrebno normalizacijo, če hočemo uresničiti ustavno načelo o samouprav- 
ljanju. Zlasti zaradi materialne krepitve neposrednih proizvajalcev in gospo- 
darskih organizacij se moramo zavestno odpovedati delu družbene akumulacije, 
ki se je stekala v proračune in razne družbene sklade, akumulacije, ki je služila 
med drugim tudi za pokrivanje izdatkov v neproizvodni sferi. 

V vseh materialih je ta problem očiten. Spremlja ga nujno opozorilo, da je 
treba v bodoče rigorozno obravnavati vse neproizvodne izdatke tako v federaciji, 
republiki in občinah, kakor tudi v raznih delovnih organizacijah. Vsi koristniki 
sredstev na neproizvodnem področju so bili v preteklih letih deležni nesoraz- 
merno visokih dohodkov, ki so se nominalno iz leta v leto nenormalno dvigali 
zaradi naglega porasta osebnih dohodkov, ki pa so kazali takšno dinamiko na- 
raščanja, ki je bila daleč nad proizvodnimi uspehi. Zanimiv je podatek, da se je 
proizvodnja v preteklih nekaj letih povečala za manj kot 10'°/» na leto, medtem 
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ko so v istem obdobju posebni dohodki narasli letno za 30 !°/o oziroma še več. 
V takšni papirnati računici in v takšnem neuspelem poskusu reševanja stan- 
darda zaposlenih ljudi je šlo tudi na neproizvodnem področju le za fiktivno 
povečevanje dohodkov, tako da ti dohodki spričo naraščanja cen in višjih stro- 
škov niso mogli pokrivati niti teh naraščajočih potreb v posameznih dejavnostih, 
na primer v šolstvu oziroma v socialnem varstvu. Takšna neplanska gibanja pa 
so praktično povzročila, da je na nekaterih področjih proračunske in splošne 
potrošnje prišlo do neracionalnega in nesmotrnega gospodarjenja s sredstvi. To 
velja za vse koristnike tovrstne potrošnje od proračunov in socialnega zavaro- 
vanja pa do zavodov in družbenih organizacij ter društev. Takšna akumulacija 
sredstev je tudi na tem področju omogočila ekstenzivnost, saj smo priče pre- 
širokega financiranja raznih služb in dejavnosti, katerih potrebnost in korist- 
nost je včasih problematična. 

Reforma takega gospodarskega sistema se bo nujno reflektirala tudi na 
področju proračunske in splošne potrošnje. Pred to resničnostjo se ne bomo 
mogli umakniti. Ta resničnost pa bo postavljala imperativno zahtevo, da se po- 
stavi ta potrošnja v okvire materialnih možnosti. Zato lahko pričakujemo, da se 
bodo z manjšim obremenjevanjem osebnega dohodka s proračunskim prispev- 
kom, z nižjimi stopnjami prispevkov za socialno zavarovanje in z drugimi niž- 
jimi dajatvami, kljub nominalnemu povečanju osebnih dohodkov vsa ta sredstva 
znižala. To pa bo povzročilo na področju proračunske potrošnje določeno selek- 
tivnost z izločitvijo vsega, kar danes neupravičeno in nepotrebno bremeni pro- 
račune. Zato bo treba izločiti iz rednega financiranja tiste dejavnosti, ki ne 
pomenijo osnovnih dejavnosti posameznih služb, katerih funkcioniranje je zago- 
tovljeno z ustavo in z zakoni. To nadalje pomeni, da bo treba od besed preiti k 
dejanjem in se tudi spoprijeti z racionalizacijo poslovanja na tem družbenem 
področju in preiti na modernizacijo poslovanja v upravi. Rrodreti bo moralo 
spoznanje, da je strokovnost pogoj za kvaliteto, to pa edino lahko odtehta kvan- 
titeto v javni upravi, kipa mora v vsaki moderni družbi brezhibno funkcionirati. 

Treba bo zmanjšati izdatke za pogodbene dejavnosti s tem, da se zavodi 
v večji meri preusmerijo na sredstva dejanskih koristnikov njihovih uslug. 
Takšna orientacija bo pomenila tudi odmiranje nekaterih zavodskih služb, ki 
jih je nekdaj poklicala v življenje toga ureditev uslužbenskega sistema, medtem 
ko se zdaj ob samoupravljanju v javni upravi to več ne dogaja. Postopoma 
bo treba zmanjševati in odpraviti proračunske izdatke za posege in intervencije 
na pod-ročju gospodarstva. Skratka, če se ob tej reformi z vso ostrino postavlja 
pred gospodarske organizacije, da z lastnimi silami, zlasti z odkrivanjem no- 
tranjih rezerv, s sodobnejšimi delovnimi in organizacijskimi prijemi premagajo 
prehodne težave reforme, velja to tudi za vse koristnike proračunskih sredstev, 
ki bodo morali spremeniti mentaliteto in ubrati enako pot. 

V sklopu vseh problemov pa bo verjetno tudi na področju družbenih služb 
treba zaostriti vprašanje racionalizacije njihovega poslovanja za večjo učinko- 
vitost posameznih služb. Le najširša solidarnost z upoštevanjem širših družbenih 
pravic, ob premagovanju ozkega egoizma lahko da zaželene rezultate. Taka 
predvidevanja so brez dvoma realna, realna predvsem zato, ker bo dotok sred- 
stev v proračune odvisen predvsem od prispevka iz osebnega dohodka in malo- 
prodajnega prometnega davka in ker bodo novi pogoji gospodarjenja prisilili 
gospodarske organizacije k taki delitveni politiki dohodka, ki bo maksimalno 
upoštevala proizvodne uspehe. Realna tudi zaradi tega, ker bo vsaka družbeno- 
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politična skupnost lahko deležna v proračunu le tistih sredstev, ki bodo izvirala 
iz splošnega gospodarskega napredka družbeno-politične skupnosti kot celote. 

Omejitev proračunske potrošnje kot stabilizacijski ukrep, ki naj deflatorno 
vpliva na celotno gospodarstvo, najbrž ne bi dosegla zaželenega cilja, če bi ne 
veljala tudi za ostalo splošno potrošnjo. Zanesljivo je pričakovati postopno 
zniževanje prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje, kar bo zahtevalo 
tudi na tem področju skrajno omejevanje trošenja teh sredstev, ki so enako 
kot proračunska sredstva v preteklem obdobju nesorazmerno hitro naraščala. 

Zlasti bo treba pri zdravstvenem zavarovanju doseči večjo učinkovitost 
zdravstvenih ustanov ob racionalnejši uporabi zdravstvenih sredstev. To bo 
mogoče doseči z zmanjševanjem stroškov odvečne administracije, ki v svoji 
zapletenosti včasih celo prekaša administriranje v javni upravi. Ne propagiram 
omejevanja sredstev pri tistih izdatkih, ki so za dobrobit delovnega človeka 
potrebni, upravičeno pa se postavlja zahteva po zniževanju odvečnih stroškov, 
ki nastajajo zaradi zapletenosti administracije ali pa zaradi nekritičnega odnosa 
in nediscipline samih delovnih ljudi. 

Ce moremo tako predvideti nov položaj v teh dveh panogah, ki predstav- 
ljata večino neproizvodne potrošnje, stoji pred činitelji, ki razpolagajo in uprav- 
ljajo s temi sredstvi, neodložljiva naloga, da z vso resnostjo že danes začnejo 
spreminjati svoje navade, da bodo jutri lažje konkretno ukrepali. To pa že danes 
zahteva varčevanje, ker bodo ob prehodu na nov sistem potrebne intervencije 
iz vseh skladov, zlasti za kompenzacijo višjih stroškov, za kar pa je treba najti 
sredstva v ustreznih restrikcijah na področju investicijske, pa tudi proračunske 
in splošne potrošnje. Takšne intervencije pa bodo morale biti časovno vnaprej 
omejene, ker bi negotovost v tem pogledu pomenila nadaljevanje stare prakse. 
Takih intervencij pa solidni in objektivizirani odnosi v gospodarstvu in na 
splošno celotni družbenoekonomski razvoj ne more tolerirati. 

Ker bo v prihodnjih dneh oživela razprava o bližnji gospodarski reformi 
in ker bo treba v kratkem praktično pristopiti k realizaciji mnogih ukrepov, 
je prav, da že danes konfrontiramo naše stališče do tako imenovane nepro- 
izvodne potrošnje. Pravilna rešitev vseh teh vprašanj lahko pospeši realizacijo 
celotne zasnove, vsako kolebanje pa lahko ogrozi celovitost akcije. Zato je prav, 
da se zavedamo odgovornosti in da močno in odgovorno uresničujemo idejo 
reforme, ki ima za cilj stabilizacijo gospodarstva, le-ta pa materialni procvit 
in doslednejše uresničevanje principa nagrajevanja po delu. 

Predsednik Janez Hočevar: K besedi se je prijavil tudi tovariš Miran 
Košmelj, predsednik odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega 
zbora. 

Miran Košmelj: Tovarišice in tovariši poslanci! V republiški skup- 
ščini obstoji v okviru Republiškega zbora posebna komisija za proučevanje 
učinkov devizne reforme in ker je danes zasedanje vašega zbora, je bilo dogo- 
vorjeno, naj bi izkoristili to priložnost, da posredujemo nekaj zaključkov ozi- 
roma rezultatov opravljenega dela v tej komisiji in da k temu, kar je bilo v 
dosedanji razpravi že izrečeno, dodamo še nekaj dopolnitev glede ocene priprav 
na devizno reformo tako na terenu kot tudi v delovnih organizacijah in v druž- 
beno-političnih skupnostih. Dovolite mi, da v okviru teh vprašanj dodam nekaj 
naših mnenj. 
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Glede doslej opravljenega dela v naši komisiji naj povem najprej to, da smo 
napravili zelo obširen aproksimativen izračun zvezne projekcije devizne reforme 
na naše slovensko gospodarstvo. V tej zvezi smo obiskali tudi nekaj deset najbolj 
karakterističnih in najbolj važnih podjetij v Sloveniji, kjer smo posamezne 
podatke preverjali in se razgovarjali z nekaterimi vodilnimi tovariši. Vsi zbrani 
podatki kažejo, da bi predvidena reforma tudi v Sloveniji dosegla svoj osnovni 
namen, namreč izboljšanje položaja surovinske proizvodnje, kmetijstva in ener- 
getike, železniškega prometa in terciarnih dejavnosti, s čimer bo področje pro- 
izvodnje sposobnejše za lastno razširjeno reprodukcijo, odpravljena pa bo po- 
treba po dosedanjem velikem obsegu prelivanja sredstev preko družbene aku- 
mulacije. Na drugi strani pa se kaže, da bo ta reforma precej zaostrila pogoje 
poslovanja in gospodarjenja v predelovalni industriji. 

Vsepovsod, v vseh podjetjih in pri izračunih za vsa gospodarska področja, 
smo ugotovili, da bodo učinki reforme izredno zaostrili pogoje poslovanja v 
smislu nujnosti zniževanja proizvodnih stroškov, pri čemer se že sedaj kaže, 
da bo zlasti zelo zaostren odnos do uporabe materiala in sploh do zniževanja 
vseh poslovnih stroškov, to pa predvsem zaradi podražitve uvoznega materiala 
za proizvodnjo. Zato se bo zaostrilo tudi vprašanje vseh stroškov, ki bremene 
proizvodnjo-, pri čemer mislim na razne članarine, obremenitve osebnih dohodkov 
in tako dalje. Zelo imperativno bo delovnim organizacijam postavljena zahteva 
racionalnega izkoriščanja obstoječih proizvodnih zmogljivosti in tudi racionalnej- 
šega koriščenja živega dela. Končno se lahko pričakuje, da se bo tudi odnos do 
dinarja v'bodoče, po našem mišljenju, izredno zaostril. Sicer pa ob analizi, ki 
smo jo doslej napravili za naše slovensko gospodarstvo, prihajajo na dan prav- 
zaprav že stari in znani problemi ter stari odnosi, ki jih je po mojem mišljenju 
tudi to pot pametno še enkrat ponoviti zaradi tega, ker bodo prav ti problemi 
in odnosi imeli najvažnejši vpliv na bodoča dogajanja. 

Kaže se najprej to, da bodo po uveljavljeni devizni reformi vsekakor nastali 
ugodnejši pogoji za poslovanje tistih gospodarskih organizacij, ki imajo moder- 
nejše tehnološke postopke, ki imajo že zdaj razmeroma dobro notranjo organi- 
zacijo dela in dobro urejen sistem poslovanja. V ugodnejših pogojih bodo tudi 
tiste gospodarske organizacije, ki so bile doslej obremenjene s precejšnjimi 
družbenimi dajatvami, ker bodo nekatere od teh z novimi ukrepi odpravljene; 
pri tem mislim na ukinitev prispevka iz dohodka, na zmanjšanje obresti na 
poslovni sklad in na prenos prometnega davka iz proizvodnje v potrošnjo. Te 
dajatve bodo ostale kot dohodek teh gospodarskih organizacij, medtem ko doslej 
privilegirana podjetja nimajo s čim kompenzirati dosedanjih olajšav. 

Kaže, da bodo v slabši položaj prišla nasprotno tista podjetja, ki poslujejo 
z zastarelo tehniko, ki so nastajala pod vplivom zunanjih neekonomskih fak- 
torjev, ki so se hitro razvijala predvsem na račun inflatornih pojavov, predvsem 
pa tista, ki so se razvijala pretežno na osnovi uvoza surovin in polproizvodov, 
zaradi nerealnega obračunskega kurza. Ugotovili smo, da v Sloveniji lahko 
pričakujemo, da bi le razmeroma zelo redka podjetja utegnila priti v položaj, 
ko ne bi imela več pogojev za nadaljnje .poslovanje. V teh primerih bo seveda 
nujna tudi pomoč družbe zaradi preusmeritve proizvodnje in zaposlitve ljudi 
na drugih področjih. Posebej naglašam, da gre pri tem resnično za redka pod- 
jetja in in nobene utemeljene osnove za kakršnokoli nezdravo psihozo. 

O oceni stanja in o pripravah za reformo so govorniki pred menoj že raz- 
pravljali, zlasti poslednja dva govornika. Njihova izvajanja želim samo še neko- 
liko dopolniti. 
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Glede ocene stanja na terenu menim, da lahko predvsem ugotovimo, da na 
terenu še vedno vlada določena zmedenost pri ljudeh in da ljudje pravzaprav 
še danes marsikje ne vedo povsem točno, zakaj gre, kaj se bo zgodilo in kaj 
lahko pričakujejo od te reforme. Brez dvoma je to med drugim tudi posledica 
preslabega in nezadostnega pojasnjevanja predvidenih ukrepov. Posledice tega 
se kažejo v obliki potrošniške mrzlice, kupovanja brez potrebe. Hranilne vloge 
se komaj zdaj umirjajo, ko je bilo sklenjeno, da se bodo valorizirale. Poleg tega 
se po terenu širijo tudi najrazličnejše govorice, ki brez dvoma nimajo in tudi ne 
morejo imeti nobene osnove. Take govorice se zlasti nanašajo na odpuščanje de- 
lovne sile, pri čemer se med drugim govori, da bodo morale zapustiti delovna 
mesta predvsem žene tistih mož, ki so zaposleni, češ da je zadosti, če je v taki 
situaciji samo en član družine zaposlen. Brez dvoma so take govorice zelo škod- 
ljive, prav tako je škodljiva psihoza o likvidaciji podjetij, namreč takih podjetij, 
o katerih sem prej govoril. Menim, da moramo take vesti na samem začetku 
onemogočiti, ker vse te govorice nimajo nobene osnove, poleg tega pa je jasno, 
da na tak način nikakor ne bi mogli izvajati reforme, ki predvideva povsem 
drugačne ukrepe. 

Glede položaja v podjetjih lahko ugotovimo', da je danes še v mnogih 
podjetjih opaziti problematična pričakovanja reforme. Ta problematičnost se 
kaže po mojem mišljenju predvsem v tem, da marsikje študirajo samo, kako bi 
se izognili enotnim pogojem gospodarjenja in ostali pri takih odnosih, v kakršnih 
danes živijo in producirajo. Brez dvoma bo nov gospodarski sistem taka priza- 
devanja onemogočil in povzročil kvalitetne premike, ki naj spremenijo dose- 
danje odnose, v katerih delajo posamezne gospodarske organizacije. Zaradi takih 
izhodišč se potem v mnogih, podjetjih išče rešitev v zviševanju cen zaradi 
zviševanja cen posameznih proizvodov izven njihovega podjetja in pa zaradi 
zviševanja osebnih dohodkov. Mislim, da je iskanje vseh rešitev v povečevanju 
cen škodljivo in nevarno za same gospodarske organizacije, ki bi se sicer morale 
usmeriti navznoter k svojim lastnim rezervam. 

V bodočih razpravah bomo morali med drugim tudi poudarjati in prikazo- 
vati že doslej izvršene zelo pozitivne premike v delitvi celotnega dohodka med 
družbo in gospodarskimi organizacijami v korist gospodarskih organizacij. Te 
premike marsikje premalo ali pa sploh ne upoštevajo. Gre namreč za to, da 
smo v zadnjih dveh letih, v letih ,1963 in 1964 pravzaprav uveljavili zelo velike 
spremembe v korist gospodarskih organizacij. Računa se, da so v dveh letih 
ti premiki prinesli gospodarskim organizacijam 600 milijard dinarjev predvsem 
na račun odprave izrednega dohodka, odprave rente, delno zmanjšanega pri- 
spevka iz dohodka in prometnega davka itd, Novi instrumenti, ki jih pričaku- 
jemo, bodo prinesli nove, dodatne oprostitve in izboljšali pogoje delovnim orga- 
nizacijam. Samo z odpravo prispevka iz dohodka bo gospodarstvo razbreme- 
njeno za 230 milijard dinarjev, znižal se bo prometni davek, ki bo v glavnem 
prenesen iz proizvodnje v trgovino, znižujejo se carine. 2e letos smo dosegli zni- 
žanje prispevka iz osebnega dohodka za socialno zavarovanje za dva odstotka. 
V kratkem pričakujemo še nadaljnje znižanje prispevka iz osebnega dohodka 
za proračune in sicer od dosedanjih 17,5 ®/o predvidoma na 10,5 *Vo. Tisti, ki ne 
upoštevajo teh zmanjšanih bremen, v bistvu vso devizno reformo razumejo kot 
možnost, da bodo še v bodoče lahko živeli v dosedanjih odnosih, kar je brez 
dvoma povsem napačno naziranje. Mi se moramo v tem položaju, preden začne- 
mo z devizno reformo, že sedaj dogovoriti za enotno stališče do- tistih podjetij, 
ki se bodo po devizni reformi kot slaba podjetja naenkrat začela obračati na 
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najrazličnejše organe državne uprave, skupščine in poslance, da bi interveni- 
rali za izjemno rešitev njihovega individualnega položaja. Menim, da se moramo 
postaviti na zelo čvrsto stališče, da bi vsaka pomoč v tem smislu škodovala 
ciljem reforme. V takih primerih bomo morali spodbujati pozitivne sile v de- 
lovnih organizacijah, da se bodo borile za povečanje produktivnosti dela in 
zmanjšanje proizvodnih stroškov. Na drugi strani pa bo treba v tistih primerih, 
kjer bodo nastale resnične objektivne težave, pomagati delovnim kolektivom 
pri preusmeritvi proizvodnje in delovne sile. 

Glede priprav na reformo v družbeno-političnih skupnostih bi k temu, kar 
je bilo danes rečeno, rad dodal še nekaj misli. 

V naši bodoči ekonomski politiki se bomo morali dosti hitreje pripravljati 
na konkretne spremembe v zvezi z devizno reformo. Morali se bomo zelo hitro 
in zelo konkretno lotiti revizije celotne naše davčne in kreditne politike v smeri 
postavljene zahteve za zmanjševanje vseh proizvodnih izdatkov, kar seveda 
pomeni zmanjšanje splošne potrošnje po obsegu, ne pa po učinku. Revizija 
celotne davčne politike bo morala zagotoviti večjo stimulacijo za dvig produk- 
tivnosti dela, kar pomeni prehod iz fiskalno-potrošniških izhodišč na proizvodna 
izhodišča pri oblikovanju bodoče davčne politike. To pa je po mojem mnenju 
bistvena kvalitetna sprememba in kvaliteten premik, ki ga doslej v naši fiskalni 
politiki na vseh nivojih od federacije do občine, po mojem mnenju 20 let nismo 
poznali. Prav gotovo bomo morali zelo jasno izoblikovati bodočo politiko splošne 
potrošnje, pri čemer bo treba ugotoviti, kako splošna potrošnja bremeni naše 
gospodarstvo in koliko to gospodarstvo resnično zmore dajati za potrebe splošne 
potrošnje. Odtod, iz teh izhodišč bo treba izhajati ob napovedanem zmanjšanju 
prispevka iz osebnega dohodka. Vsaka družbeno-politična skupnost bo prisiljena 
zelo radikalno revidirati celotno svojo splošno potrošnjo, pri čemer pa se ne 
sme zgoditi, da bi varčevanje in racionalnejše uporabljanje sredstev okrnilo 
razvoj našega šolstva in poslabšalo položaj v našem zdravstvu. Pač pa bo treba 
temeljito pretresti delovanje in učinkovitost raznih organov in organizacij pa 
naj gre pri tem za socialno zavarovanje, službo za zaposlovanje, zdravstvo, 
šolstvo, banke, zavarovalnice, državno upravo in celo za organizacijo družbeno- 
političnih skupnosti samih. Nadalje bomo morali, po mojem mišljenju, v okviru 
družbeno-političnih skupnosti temeljito pregledati tudi vse tiste instrumente, 
s katerimi bremenimo podjetja na podlagi raznih predpisov. 

Prej je bil omenjen primer prevelike administracije v zdravstvu. Ob tem 
menim, da to ne velja samo za zdravstvo, temveč za vse delovne organizacije 
v proizvodnji in izven proizvodnje, saj si moramo biti popolnoma na jasnem, 
da smo z mnogimi našimi instrumenti doslej v bistvu sami indirektno krepili 
birokracijo v podjetjih in bremenili podjetja z raznimi neproizvodnimi izdatki. 
Tako se, na primer, od gospodarskih organizacij po več tirih zahteva številne 
statistične in druge podatke; v delovnem času so ljudje na raznih sestankih in 
podobno. Vse to se lahko dogaja, dokler imamo več zaposlenih, kot pa to terja 
sam delovni proces. V novih pogojih gospodarjenja ne bo več takih notranjih 
rezerv, ki bi omogočale nekoristno in nerentabilno uporabo delovnega časa. 

Gospodarske organizacije so obremenjene z znatnimi izdatki za različne čla- 
narine in prispevke, ki jih bo treba z gospodarsko reformo bistveno zmanjšati. 
Čimprej se bo treba tudi pripraviti na delovanje pomembnih novih instrumen- 
tov, ki jih bo sprejela zvezna skupščina. Tako bo med drugim znižana stopnja 
prispevka iz osebnega dohodka v korist proračunov, in sicer od dosedanjih 
17,5 fl/o na 10,5°/», kar pomeni dosti manj sredstev za družbeno-politične skup- 
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nos ti. Hkrati bodo proračunski dohodki v bodoče v večjem obsegu odvisni od 
prometnega davka v trgovini. Ta dva instrumenta bosta brez dvoma nenadoma 
pokazala povsem novo strukturo proračunskih dohodkov in povzročila novo raz- 
poreditev občin v naši republiki glede na njihovo proračunsko moč, kajti v novih 
pogojih se bodo znašle v boljšem položaju tiste občine, ki bodo imele bolj 

, razvite terciarne dejavnosti, zlasti trgovino, iz tega izhaja, da bo najbrž treba 
spremeniti merila za dopolnilna sredstva občinam, ki smo jih sprejeli v letošnjem 
letu. To bo hkrati povzročilo, zlasti v občinah takojšnjo spremembo odnosa do 
terciarnih dejavnosti, ki so v dosedanjem razvoju izredno zaostajale. 

Končno bi rad v tej zvezi opozoril še na eno izredno pomembno nalogo, ki 
ji bo treba zlasti s strani naše skupščine posvetiti zelo veliko skrbi in časa. Gre 
namreč za to, da v- okviru novih pogojev gospodarjenja čimprej pridemo do 
jasnega koncepta o razvoju republike Slovenije, ki ga sedaj, po mojem mišlje- 
nju, najbrž še nimamo. Dejstvo je, da bo v novih pogojih gospodarjenja izdelava 
koncepta razvoja objektivno lažja, ker bodo laže prišle do izraza tako imeno- 
vane komparativne prednosti, ki jih ima naša republika. Jasen koncept razvoja 
SR Slovenije bo čimprej potreben tudi zaradi možnosti, da v novih pogojih 
gospodarjenja pridejo nekatere gospodarske organizacije v težak položaj. Zaradi 
tega se v osnutku zveznih predpisov predvideva možnost, da republiške skup- 
ščine izjemoma povečajo proračunski prispevek iz osebnega dohodka za nadalj- 
nja dva odstotka. Tako zbrana dodatna sredstva naj bi se uporabila za pomoč 
delovnim organizacijam, ki bi zaradi delovanja novih ukrepov zašla v resne te- 
žave. Vendar pa se bo ta pomoč v obliki kreditov na kratek rok lahko dajala le 
menda dve leti. Na osnovi letošnjih kalkulacij bi v Sloveniji na ta način zbrali 
letno približno 12 milijard dinarjev. Ce hočemo tedaj ta znana sredstva racional- 
no uporabiti in jih naložiti v take gospodarske organizacije oziroma panoge, ki 
bodo lahko postale pomemben činitelj v nadaljnjem gospodarskem razvoju, bo 
v resnici nujno potreben jasen koncept gospodarskega razvoja SR Slovenije. 

Svojo razpravo zaključujem z mislijo, ki jo je v svojem referatu sicer že 
izrekel tovariš Kohal, pa tudi eden od dosedanih govornikov. Ponavljam namreč, 
da naša gospodarska reforma nima samo gospodarskega značaja, temveč ima 
hkrati tudi izredno velik politični pomen. V tujini se ne dogaja, da bi se pri- 
prave na tako reformo javno obravnavale. Zaradi javnega obravnavanja pri nas 
sicer nastaja določena ekonomska škoda, katero pa hočemo nadomestiti s poli- 
tičnimi rezultati, ki jih moramo doseči v javni razpravi. Določena ekonomska 
škoda nastaja namreč zaradi nepotrebnega zmanjšanja zalog, zaradi uvažanja 
dinarjev s tujine, negotovosti pri varčevanju in tako dalje. 

Politična koristnost, ki jo hočemo pri tem doseči, pa naj se pokaže v spod- 
bujanju in angažiranju tistih subjektivnih sil, ki bodo razširile in utrdile spozna- 
nje, da se bomo le z doslednim izvajanjem reforme lahko enakopravno vključili 
v mednarodno delitev dela in da bo mogoče dvigati življenjsko raven le na osno- 
vi starih rezultatov dela, dviganja produktivnosti in zniževanja proizvodnih 
stroškov. Te politične sile, ki jih moramo v tem času spodbuditi, bodo morale 
izbojevati boj proti vsem znanim in še neznanim nakopičenim problemom iz 
naše preteklosti, ki jih sicer v glavnem poznamo in o njih razpravljamo, vendar 
smo za njihovo rešitev doslej zelo malo storili. To bo boj proti vsem elementom 
sociale v produkciji, proti elementom demagogije v produkciji, proti lažni raz- 
vojni perspektivi in podobno. Ta. boj se bo moral usmeriti zoper vsak dohodek 
in vsako potrošnjo', ki ne sloni na rezultatih dela, kar velja tako za posameznika, 
kot delovno organizacijo v celoti. Ta boj bo moral končno pripeljati do tega, da 
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bo naša proizvodnja cenejša, kvalitetnejša, boljša in racionalnejša, da se bo tako 
lahko vključila kot enakopraven partner v mednarodno delitev dela. 

Družbeno-politiene skupnosti in vse politične sile bodo morale nuditi tako 
močno1 podporo tem subjektivnim silam, da bodo v tem boju lahko zmagale. 
Vse to naj zagotovi dosledno izvedbo reforme v celoti, kajti če ne bomo dosledni 
in se bomo ustavili na pol poti, bodo' težave, s katerimi se sedaj spoprijemamo, 
ostale tudi vnaprej. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Vlado Grešnik. 

Vlado Grešnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Predstavnika Izvršne- 
ga sveta naprošam, da podrobno odgovori na naslednji vprašanji: 

Prvič: ker se tudi v novih gospodarskih ukrepih predvidevajo olajšave za 
nekatere .panoge oziroma podjetja, me zanima, koliko podjetij bo deležnih teh 
olajšav; govori se, da pride v poštev okoli 30 %> gospodarskih organizacij v 
Jugoslaviji? Kakšne bodo te olajšave in kdo bo postavljal kriterije zanje; kako 
dolgo bodo trajale oziroma, ali bo trajanje točno določeno z roki? Nadalje ali ob 
teh olajšavah ne bo zmanjšana učinkovitost gospodarskih ukrepov? 

Drugič: predvideva se, da bodo življenjski stroški narasli za 25 V o. Na drugi 
strani pa se zagotavlja, da bo življenjski standard ostal neprizadet. Prosim, kako 
bo to mogoče zagotoviti? 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Tudi jaz nameravam zastaviti dvoje vprašanj. Prvo 
vprašanje je podobno vprašanju tovariša Grešnika. 2e na VIII. kongresu ZKJ 
in V. kongresu ZKS je bilo poudarjeno, da bo treba nove ukrepe na področju 
gospodarstva dosledno in brezkompromisno izvajati, če hočemo, da bo predvi- 
dena reforma uspela. V zadnjem času pa vedno več slišimo o nekaterih prehod- 
nih ukrepih in sicer v smislu določenih odstopanj od splošnih ukrepov. V tej 
zvezi lahko v našem tisku večkrat beremo o juhi, ki se nikoli tako vroča ne 
poje, kot se skuha. Mislim, da bi bilo zato treba jasno in konkretno odgovoriti, 
kje se takim kompromisom, mislim v širšem obsegu, ne bomo mogli izogniti in 
zakaj. Pojasnilo je tembolj potrebno zato, ker se na terenu ob teh govoricah 
ponekod upravičeno dvomi v učinkovitost ukrepov, če jih ne bomo vsi in do- 
sledno izvajali. 

Drugo vprašanje se nanaša na vlogo gospodarskih zbornic v novih pogojih 
gospodarjenja. Dosedanja praksa namreč kaže, da obstoječa organizacija in 
metoda dela zbornic ne bo najbolj pozitivno vplivala na učinkovito uveljavljanje 
novih ukrepov. Postavljam vprašanje, kaj je bilo v tem smislu doslej storje- 
nega na področju zbornic oziroma kaj se namerava storiti? 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo postaviti kakšno vprašanje? 
(K besedi se javi poslanec Franc Tomažič.) Besedo ima Franc Tomažič. 

Franc Tomažič: V referatu je tovariš Sveto Kobal omenil tudi spre- 
membe v zasebnem kmetijstvu. V tej zvezi me zanima vprašanje, na kakšen 
način, razen s podražitvami določenih kmetijskih izdelkov naj bi se te spre- 
membe izvršile. Vse do nekaj let nazaj namreč predvsem v zasebnem kmetijstvu 
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ni bilo skoraj nobenih mehaniziranih orodij za obdelavo zemlje, tako da, mar- 
sikje kmetje uporabljajo še danes taka orodja kot pred sto leti, za časa Franca 
Jožefa in Marije Terezije. Tistih nekaj kmetijskih strojev, kar jih je uspelo 
dobiti, je bilo tako močno ocarinjenih, da je zasebni kmet težko prišel do njih. 
Ob tem se sedaj pojavlja tendenca nakupovanja težjih kmetijskih strojev, med 
njimi tudi traktorjev. Na našem območju je 47 °/o kmetov, ki imajo manj kot 
1 ha kmetijskih površin, kar precej vpliva na to, da so traktorji kmetijskih 
zadrug, ki s temi stroji delajo usluge zasebnim kmetom, zaposleni le v času se*- 
zone, sicer pa stojijo brez dela.' V kmetijskih zadrugah zato razmišljajo, da bi 
odvečne traktorje prodali zasebnim kmetom, vendar ni jasno, če to lahko storijo. 
V tej zvezi prosim za ustrezno pojasnilo. 

Drugo vprašanje se nanaša na administracijo v gospodarskih organizacijah. 
Ali se bo z novimi ukrepi le kaj zmanjšala? Ko se na eni strani priporoča go- 
spodarskim organizacijam, naj same pritiskajo na nazne forume, da se to vpra- 
šanje reši v tem smislu, da se administriranje zmanjša, opažamo na drugi strani, 
da vsi novi predpisi, ki prihajajo, v največ primerih terjajo še povečanje admi- 
nistracije. Zaradi tega znaten del delavcev v upravi gospodarskih organizacij 
dela za potrebe raznih organov in institucij izven gospodarske organizacije. 

Danes je bilo omenjeno tudi vprašanje zaposlovanja. Se pred leti smo s 
pomočjo raznih političnih agitacij vplivali na preseljevanje ljudi s podeželja 
v mesta oziroma industrijske centre. Med njimi je bilo precejšnje število takih, 
ki so doma zapustili kmetijo in to močino kmetijo, na drugi strani pa se javlja 
tudi pnoblem tistih mladih ljudi, ki nimajo kmetij. To so sinovi delavcev n 
uslužbencev, ki vedno težje dobijo zaposlitev. Poslabšale so se tudi možnosti 
za sprejemanje vajencev. Marsikatero podjetje je pred sprejemom novega zakona 
o delovnih razmerjih objavilo ali vsaj predvidelo' sprejem večjega števila vajen- 
cev, vendar jih danes ne sprejema. Pri tem se navaja med vzroki tudi povečanje 
nagrade za vajence. 

Nadalje me zanima, ali bo z novimi ukrepi osebna odgovornost močneje 
zagotovljena kot doslej. V tej zvezi navajam primer, da je pri projektiranju 
nekega objekta sodelovalo okrog 35 ljudi, danes pa, ko ta objekt ni v redu, 
praktično ni mogoče dobiti krivca oziroma ni nihče odgovoren. Prav zaradi 
takih primerov me zanima, ali bo z novimi ukrepi res zagotovljena večja oseb- 
na odgovornost. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo staviti kakšno vprašanje? 
(Ne javi se nihče.) 

Prosim člana Izvršnega sveta, tovariša Mirka Jamarja, da odgovori na 
postavljena vprašanja. 

Mirko Jamar: Najprej želim pojasniti nekatere okoliščine, ki so v zvezi 
z zastavljenimi vprašanji. 

Osnovne spremembe gospodarskega sistema, ki se sedaj pripravljajo, precej 
dobro poznamo in je zato bolj pomembno vprašanje, s kakšnimi ukrepi bomo 
uvedli te spremembe v našo konkretno gospodarsko prakso. Sedaj se obravna- 
vajo in pripravljajo predvsem konkretni ukrepi, ki naj omogočijo realizacijo več 
ah manj jasnih načel gospodarske reforme. Navedel bom samo najvažnejše od 
teh ukrepov, tako da bi približno vedeli, o čem se trenutno predvsem razpravlja 
in kaj vse bo treba pripraviti v tem kratkem času, ki ga še imamo na razpolago-., 

17» 
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Ena od važnih zadev, ki jo je treba rešiti, je določitev deviznega kurza di- 
narja, ki bo močno vplival na bodočo raven cen, pa tudi na vsa sedanja prera- 
čunavanja ekonomskega položaja posameznih gospodarskih organizacij. 

Nadalje je treba zavzeti stališče glede naše bodoče politike in režima cen. 
Treba je predvideti novo carinsko tarifo, postaviti osnovna načela in pripraviti 
predpise glede novega deviznega režima ter ugotoviti, po kakšni metodi in po 
kakšnem postopku naj preidemo na novo raven cen. Treba je nadalje pripraviti 
predpise o blagovnem prometu z inozemstvom, izvršiti račune in predloge za 
spremembo instrumentov v delitvi dohodka gospodarskih organizacij, pripraviti 
predlog za valorizacijo osebnih dohodkov glede na predvideni dvig življenjskih 
stroškov, izvršiti spremembe v stanarini, prilagoditi kreditno politiko bodočim 
pogojem gospodarjenja, izvršiti revalorizacijo osnovnih sredstev ter predvideti 
devizne rezerve in metode pomoči oziroma intervencij v obdobju adaptacije 
posameznih gospodarskih dejavnosti. 

O vseh teh vprašanjih je pripravljenih že precej študij in izdelanih precej 
predlogov, ki se intenzivno proučujejo. Za obravnavanje teh vprašanj so for- 
mirane posebne grupe v republiki, katerih naloga je predvsem ta, da prouču- 
jejo zvezne materiale in pravočasno dajejo svoje predloge in pripombe. Poleg 
tega pa smo poslali v Beograd precejšnje število naših uslužbencev, ki tamkaj 
spremljajo potek dela. Na ta način smo si omogočili hitro obravnavanje posa- 
meznih problemov in tekoče prejemanje ustreznih informacij — hkrati pa lahko 
pravočasno pripravljamo in dajemo svoje pripombe. S tem sem hotel samo po- 
vedati, da je pred nami, glede na kratek čas, še veliko dela in da so priprave 
zelo intenzivne. Za nas je izredno važno, da pravočasnp ugotavljamo vse 
probleme, ki se ob teh pripravah pojavljajo, kajti od konkretnih ukrepov in 
predpisov je odvisna realizacija sicer pravilnih in sprejemljivih načel gospo- 
darske reforme v praksi. 

Po tem uvodnem pojasnilu bom skušal odgovoriti na postavljena vprašanja, 
čeprav moram vnaprej povedati, da povsem točnih in podrobnih odgovorov 
ni mogoče dati, ker se posamezna vprašanja še obravnavajo in končnih predlogov 
še ni. Zato se bom moral v nekaterih primerih omejiti samio na načelne odgo- 
vore, vendar bo kljub temu možno ugotoviti, da se posameznim vprašanjem že 
posveča ustrezna skrb in da se iščejo najprimernejše rešitve. 

Problem pomoči podjetjem v obdobju adaptacije še ni v celoti obdelan, 
jiasno pa je načelno stališče, da je treba zagotoviti ustrezna sredstva in metode, 
da bi se podjetja čim lažje prilagajala novim pogojem gospodarjenja, pri čemer 
na noben način ne bi smeli s takimi intervencijami in pomočjo onemogočiti 
stvarno realizacijo sprejetih načel. Pred kratkim ste lahko čitali v časopisu, da 
se predvideva formiranje oziroma povečanje tako imenovanih skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij. Po časopisnih vestih, zadevnih materialov namreč 
še nimamo, se predvideva, da bi te rezerve znašale preko 100 milijard dinarjev. 
S temi rezervami naj bi se reševale določene težave, v katere bi zašle posamezne 
gospodarske organizacije v obdobju prilagajanja spremenjenim pogojem gospo- 
darjenja. Menim pa, da bodo morale gospodarske organizacije iskati rešitve 
svojih problemov in težav predvsem v lastnem poslovanju in se ne bi smele 
preveč zanašati na določene prehodne ukrepe in trajne metode družbene inter- 
vencije. Treba je računati s tem, da so te intervencije lahko samo začasne in 
samo izjemne, ker drugače bi dejansko lahko prišlo do tega, kot je nekdo 
omenil, da bi s takimi intervencijami pravzaprav izmaiičili in onemogočili pozi- 
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tivne rezultate, ki jih pričakujemo od predvidenih reform v našem gospo- 
darskem sistemu. 

Glede povečanja življenjskih stroškov za .25 °/o je treba pojasniti, da. se je 
ta številka sicer pojavila za določeno orientacijo, vendar so tudi drugačne šte- 
vilke; ta odstotek bo namreč odvisen od deviznega tečaja. Čim višji bo devizni 
tečaj, tem višja bo raven cen in tem večji bo dvig življenjskih stroškov. V 
vsakem primeru pa se računa, kot je to poudaril zlasti tovariš Kobal, da se 
bodo ustrezno povečanju življenjskih stroškov povečali tudi osebni dohodki, se 
pravi, da bi se izvedla kompenzacija povečanja življenjskih stroškov:s pove- 
čanjem osebnih dohodkov. Seveda pa je treba računati s tem, da bo taka. kom-, 
penzacija.povečanja življenjskih stroškov samo povprečna in da ne bo zagotovila 
kritja teh večjih življenjskih stroškov slehernemu prebivalcu oziroma sleher- 
nemu proizvajalcu. 

Glede vloge gospodarskih zbornic bi bilo sedaj težho reči nekaj konkretnega. 
Ugotovimo pa lahko, da se pripravlja nov zakon .o zbornicah. Predvideva-še, 
da bo zbornica imela v bodoče voljenega predsednika, kar naj bi omogočilo-, da 
bo predsednik lažje opravljal svojo funkcijo, ker bo neodvisen in ne bo: neposred- 
no vezan na podjetja. Računati je treba s tem, da bo zbornica v novem sistemu 
nedvomno morala imeti večjo in intenzivnejšo' vlogo pri povezovanju gospo- 
darstva zaradi reševanja medsebojnih problemov. O tem vprašanju trenutno 
tudi ne bi mogel kaj več povedati. 

Glede vprašanja mehanizacije v kmetijstvu in prodaje mehanizacije kme- 
tijskih zadrug, mislim, da vprašanje ne spada v sklop teh sprememb v gospo- 
darskem sistemu in menim, da bi se o tem lahko pogovorili na kakšnem 
drugem mestu. 

Glede zmanjševanja administracije menim, da se ta ne more izvajati z 
dekretom. Vemo, da je administracija v našem gospodarstvu, pa tudi v državni 
upravi, preobsežna in da se bo njeno zmanjšanje lahko* izvršilo samo na osnovi 
večjega uveljavljanja ekonomskih zakonov v našem gospodarstvu. Ob spre- 
membah v gospodarskem sistemu, kjer bo ekonomičnost poslovanja dobila svojo 
dosti popolnejšo vlogo kot doslej, lahko računamo, 'da se bo tudi na področju 
administracije izvršila ustrezna racionalizacija. Zmanjšanje administracije je 
treba doseči tudi z večjim uvajanjem mehanizacije na to področje, čemur pa 
se doslej ni posvečalo dovolj skrbi. 

Nadaljnje vprašanje se nanaša na prelivanje kmečkega prebivalstva v 
industrijske centre doslej in vračanje tega prebivalstva nazaj. Nedvomno je. da 
bodo novi ukrepi zahtevah bistveno racionalizacijo v proizvodnji, da bi se na 
ta način povečala produktivnost dela in omogočilo prilagajanje gospodarstva 
bolj zaostrenim pogojem. Mislim, da problem nezaposlenosti v Sloveniji ni' po- 
sebno pereč, predvsem zato, ker imamo velike rezerve v možnostih zaposlo- 
vanja v drugih dejavnostih, zlasti neindustrijskih, v katerih glede na doseženo 
raven življenjskega standarda zmogljivosti doslej niso bile v zadostni meri izko- 
riščene in niso pokrivale naših najnujnejših potreb. Tu gre predvsem Za razne 
terciarne dejavnosti, uslužnostne dejavnosti in podobno, kjer je povečanje za- 
poslitve možno v razmeroma kratkem času in bo1 verjetno na ta način mogoče- 
v precejšnji meri reševati morebitne probleme ob odpuščanju delavcev v neka- 
terih, zlasti industrijskih dejavnostih. Mislim, da je bila utemeljena ugotovitev: 
enega od govornikov, da smo pretiravali z zaposlovanjem in prehajanjem kmeč- 
kega prebivalstva v industrijo, ker vsi podatki kažejo, da je število zaposlenih, 
zlasti v industriji, pri nas izredno visoko in da tu obstoje precejšnje rezerve. 
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Kot pa sem rekel bo z intenzivnejšim razvijanjem terciarnih dejavnosti mogoče 
reševati problem začasne nezaposlenosti v precejšnjem obsegu in razmeroma 
hitro. Naj v tej zvezi omenim, da je samo v Sloveniji zaposlenih okoli 30 000 
delavcev iz drugih republik, kar kaže na to, da je bila intenzivnost zaposlovanja 
v Sloveniji doslej izredno visoka. 

Vprašanje večje osebne odgovornosti je po mojem mnenju zvezano pred- 
vsem z večjim uveljavljanjem samih ekonomskih zakonitosti v našem gospodar- 
jenju. Namreč, čimbolj se bodo uveljavljali ti zakoni, čimbolj bodo odpravljali 
razne administrativne vplive, toliko bolj se bo povečala tudi osebna odgovor- 
nost za nepravilnosti in neuspehe v gospodarjenju. 

V zvezi z zastavljenimi vprašanji želim omeniti še nekaj besed o nekaterih 
drugih problemih, ki se še obravnavajo. Najprej nekaj o režimu cen. Predvideva 
se, da bo v bodoče tržišče osnovni regulator cen in da bi bila kontrola cen le 
dopolnilni instrument intervencije družbe na tem področju. To pomeni, da bi 
pretežni del gospodarstva formiral svoje cene prosto in da bi se postopoma tudi 
kontrola cen nanašala samo na manjše število proizvodov. Kaže, da bo v bodoče 
učinkovitejša kontrola cen na osnovi poprejšnje evidence, kar pomeni, da bo 
podjetje samo formiralo cene in poprej obveščalo odgovorne organe, če bi na- 
meravalo cene povečati. Na ta način je sicer možna intervencija družbe, vendar 
je tak način koristen tudi zaradi itega, ker obstoji stalen kontakt med podjetji 
in organizacijami, ki opravljajo evidenco in kontrolo cen. V bodoči politiki cen 
bo pomembno predvsem trajno spremljanje gibanja cen na tržišču. 

Nadalje nekaj besed o bodoči carinski tarifi. Današnja carinska tarifa je bila 
predvsem rezultat dosedanjih uvoznih koeficientov in je imela pretežno budžet- 
ski karakter, ker je imela namen zbrati čimveč proračunskih dohodkov. Carina 
zato ni bila učinkovit instrument za reguliranje in omejevanje uvoza, zaradi 
česar ni mogla izpolnjevati osnovne naloge carine, to je, da ščiti razvoj domače 
proizvodnje. V bodoče naj bi carina predvsem ščitila domačo proizvodnjo pred 
tujo konkurenco, vendar pa samo toliko, kolikor je ta kontrola ekonomsko 
utemeljena in podpira racionalno domačo proizvodnjo. Po bodoči carinski tarifi 
naj bi se carina ne plačevala predvsem za surovine in reprodukcijski material, 
ki se pri nas ne proizvaja; carinska zaščita pa bi se povečevala sorazmerno s 
stopnjo osamosvojitve določene proizvodnje za domači trg. Carinske tarife naj 
bi bile v bodoče precej nižje kot so bile doslej. Doslej je bila povprečna stopnja 
okoli 23®/», v bodoče pa bo' morda okoli ll®/o, ob predvidevanju, da bo devizni 
tečaj 1200 tdinarjev za dolar, kar pa še ni urejeno. 

Glede prometnega davka se predvidevata dve obliki, in sicer prometni davek 
od prometa na malo in prometni davek od prometa v proizvodnji. Tb pomeni, 
da bi se prometni davek, kot je bilo že poudarjeno, v bodoče zajemal predvsem 
v trgovini, poleg tega pa bi ostal za nekatere določene proizvode tudi še v pro- 
izvodnji. Dosedanji prometni davek ni reševal tistih problemov in tistih nalog, 
ki jih sicer ima prometni davek. Bil je predvsem instrument za zajemanje 
akumulacije in bil je tudi instrument za izenačevanje ekonomskega položaja 
podjetij, v manjši meri pa je igral tisto vlogo, ki jo pravzaprav prometni davek 
ima, to je, da usklajuje odnose med proizvodnjo in potrošnjo ter da je predvsem 
instrument politike cen. Prav zaradi te vloge, ki jo je imel kot instrument 
zajemanja akumulacije in instrument za izenačevanje ekonomskega položaja 
posameznih dejavnosti, je tarifa prometnega davka povzročila vrsrto težkoč in 
problemov ter jo je bilo treba stalno korigirati. 
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Po novih načelih naj bi se s prometnim davkom obdavčili samo proizvodi 
za finalno potrošnjo in usluge, se pravi, da ne bi več obračunavali reprodukcij- 
skega materiala, kar je doslej povzročilo nekatere težave, predvsem pri raznih 
kooperacijah in pri izvozu. Prometni davek ne bo več sestavni element cene, 
kot je bil doslej, temveč se bo ceni samo dodajal. Tako prometni davek ne bi 
imel več dosedanje vloge zajemanja akumulacij niti ne bi bil več instrument 
za izenačevanje položaja podjetij. Zaradi tega naj bi bile tarife prometnega 
davka med sabo čimmanj diferencirane; v glavnem naj bi obstojala samo ena 
enota stopnje in samo izjemama bi se določale različne stopnje za določene vrste 
proizvodov. O tem se še razpravlja, ker obstoje tudi drugačna mnenja v tem 
smislu, da bi bilo treba izvajati večjo diferenciacijo v tarifi prometnega davka. 

Predvideva se, da bi imeli zvezno, republiško in občinsko tarifo promet- 
nega davka. Za razliko od dosedanjega sistema bi bila pri tarifi zveznega pro- 
metnega davka udeležena tudi republika in komuna, da bi bil na ta način 
interes za pobiranje tega davka večji. 

Predvideva se pobiranje prometnega 'davka tudi na razne storitve v zunanji 
trgovini, na promeit blaga na debelo, na bančne storitve in podobno. V zvezni 
tarifi prometnega davka bi bil prometni davek v globalu nekoliko nižji kot 
je bil doslej. 

Nadalje se predvideva, da se izvrši revalorizacija vseh osnovnih sredstev, da 
bi s tem dobili realno vrednost osnovnih sredstev, v tej zvezi pa naj bi se 
izvedle tudi spremembe v režimu in nivoju amortizacije. Glede na to, da v bo^- 
doče ne bo več obdavčen dohodek gospodarskih organizacij in da odpade s tem 
problem, tako kot je rekel tovariš Kohal, logike dveh različnih dinarjev, od- 
pade tudi potreba po reguliranju višine amortizacije s strani zveze kot je bilo 
to doslej. Zveza je namreč zato, da je zaščitila svoje dohodke, predpisovala take 
stopnje amortizacije, ki so bile vedno nekoliko nižje od dejansko potrebne 
amortizacije. Na ta način se je določen del amortizacije prelival v akumulacijo. 
Ker se z odpravo prispevka od dohodka odpravlja tudi različna tretiranje 'dinar- 
ja v materialnih stroških oziroma v dohodku, tudi ne bo več potrebno, da se 
predpisuje amortizacija na dosedanji način. Zveza bi v bodoče predpisovala samo 
minimalno amortizacijo kot določeno zaščito' integritete osnovnih sredstev. Pod- 
jetje pa bo po vsej verjetnosti lahko, vsaj mnenje naše republike je tako, 
formiralo tudi večjo amortizacijo', če bo hotelo, ker bo to samo v korist pod- 
jetja in ne bo pa prizadeta nobena družbeno-politična skupnost. Omogočena bo 
seveda tudi funkcionalna in ekonomska amortizacija v celoti, kar bo omogočilo 
podjetjem hitrejše obnavljanje osnovnih sredstev oziroma formiranje ustreznih 
skladov. 

Nadaljnji predpis, ki je že v obravnavi, se nanaša na obresti od skladov 
gospodarskih organizacij. Računa se, da bi se splošna stopnja obresti od poslovnih 
skladov zmanjšala, najnižja stopnja pa zvišala. Doslej so bila namreč nekatera 
podjetja oproščena plačevanja obresti od poslovnega sklada ah pa so plačevali 
samo en odstotek. V bodoče bi znašala najnižja stopnja 2 ®/o, najvišja pa 4°/o, 
medtem ko znaša sedaj 6 '%>. Ker se višja stopnja pomakne navzdol, nižja pa se 
poveča, bi povprečna stopnja teh obresti ostala v bodoče približno ista, kot je 
bila doslej in dohodki iz tega naslova tudi na približno dosedanjem nivoju. 
Računa se, da bi nižjo stopnjo obresti od poslovnega sklada plačevale tiste 
gospodarske dejavnosti, ki imajo nižje rentabilnostno povprečje. Med temi so 
energetske dejavnosti, zlasti proizvodnja električne energije in premoga, črna 
metalurgija, časopisna dejavnost, kmetijstvo, promet in gostinstvo. Za komu- 
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nalne dejavnosti bi bila obrestna mera izjemno lahko tudi nižja od 2fl/o, odlo- 
čanje o tem je prepuščeno komunam. 

Obresti od poslovnega sklada bi v bodoče predstavljale pravzaprav edina 
sredstva za razširjeno reprodukcijo, ki bi se vplačevala v druge fonde, ne pa 
podjetniške, kar se pravi, da to predstavlja edini vir centralizacije sredstev 
za razširjeno reprodukcijo. 

V dosedanjih razpravah smo zlasti v Sloveniji mišljenja, da bi se te obresti 
sicer za enkrat še lahko centralno zajemale, vendar ne več v dosedanji obliki 
davka, temveč samo v obliki obveznega posojila. Iz teh sredstev naj bi se potem 
financirala predvsem tako imenovana infrastruktura oziroma razne dolgoročne 
investicije, ki zahtevajo sredstva po ugodnejši obrestni meri in na daljše roke. 
S tem, da bi podjetja te obresti plačevala kot posojilo, bi dosegli to, da bi de- 
jansko celotna sredstva za razširjeno reprodukcijo pripadala delovnim, organi- 
zacijam, katere bi se samo začasno odrekle koriščenju teh sredstev za financi- 
ranje določenih skupnih potreb, ki predstavljajo osnovne pogoje za gospo- 
darski razvoj. 

Nadaljnji problem, ki se še obravnava in je izredno pomemben, je problem 
deviznih rezerv, ki so osnovni pogoj zato, da bi se te spremembe v gospodarskem 
sistemu lahko normalno izvedle in da bi se 'preprečile razne motnje, ki bi sicer 
lahko nastopile. V tem smislu tečejo ustrezni razgovori z mednarodnim mone- 
tarnim fondom; hkrati pa se intenzivno iščejo tudi druge možnosti za povečanje 
deviznih rezerv predvsem z raznimi konverzijami dolgov, z možnostjo koriščenja 
inozemskih investicijskih kreditov in podobno. 

Nadaljnje vprašanje, ki se obravnava, je obvezno zavarovanje v kmetijstvu, 
kjer naj bi se obvezno zavarovalo nekatere kmetijske pridelke, zlasti žito in 
živino. Na ta način bi se zajel del povečanih dohodkov, ki jih bo imelo zasebno 
kmetijstvo, hkrati pa bi bil odpravljen rizik zaradi raznih vremenskih neprilik. 

Izredno pomembno vprašanje, ki je prav tako še v obravnavi, je vprašanje 
novih stanarin. Glede teh je več variant in več mišljenj ter izgleda, da se bo 
prehod na nove stanarine izvedel postopno v teku štirih let tako, da ne bi 
preveč prizadeli prebivalstva, zlasti tistega, ki ima takšno stanovanje, ki ne 
ustreza njegovim dohodkom. Po nekaterih kalkulacijah naj bi se stanarine pove- 
čale do 2,2-krat tako, da bi vrednost stanarin znašala nekaj nad 4 fl/o vrednosti 
stanovanj. Po analizah, ki so bile opravljene v Sloveniji, kaže, da bo ta odstotek 
celo nekaj višji, vendar menim, da bi stanarina v višini nad 4 % vrednosti 
stanovanj bila previsoka in bi jo verjetno morali predvideti nekoliko nižje. 
Vprašanje stanarin je torej še v fazi izračunov in obravnav, pa je zato težko dati 
določnejši odgovor. 

Največ dela terjajo sedaj analize in kalkulacije na osnovi cen in novih 
instrumentov gospodarskega sistema. Te analize dela veliko število predstav- 
nikov raznih državnih organov, prav tako pa tudi predstavnikov podjetij. Te 
analize in kalkulacije, ki so že v precejšnji meri pripravljene in jih bo treba le 
prilagoditi novemu deviznemu tečaju, ki še ni dokončno znan, predstavljajo 
pravzaprav osnovo za podvzemanje cele vrste ukrepov in izdajo ustreznih 
predpisov. Prav tako se vršijo prav v teh dneh razprave o tem, na kakšen način 
in v kakšni višini naj bi se izvedla revalorizacija osebnih dohodkov. 

To kar sem povedal, je seveda le najbolj grob prikaz ukrepov, ki se pri- 
pravljajo. Podrobnejših podatkov in pojasnil sedaj še ni mogoče dati, ker vsi 
problemi še niso rešeni, niti vsi 'predlogi jasni. 
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Predsednik Janez Hočevar': Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Zaključujem razpravo. 

Slišali smo in to vemo iz drugih materialov, da so gospodarske spremembe 
dalekosežen proces, ki bo trajal daljši čas, v katerem se bo gospodarstvo prilaga- 
jalo novim, zahtevnejšim pogojem gospodarjenja. Da bi se javnost pravočasno 
seznanila z vsebino, problemi in nalogami, ki so v zvezi z gospodarsko reformo, 
se prav v tem času izvaja intenzivna politična akcija. Zato je prav, da se v to 
razpravo vključi tudi republiška skupščina, prav tako pa tudi občinske skup- 
ščine. Čeprav je znano, da bosta Republiški in Gospodarski zbor naše skupščine 
razpravljala o teh vprašanjih v bližnjih dneh, je skupina poslancev dala .predlog, 
da se Organizacijsko-politični zbor prav tako izčrpneje seznani s to problematiko 
ne samo zato, da bi poslanci laže sodelovali v razpravah v občinskih skupščinah, 
na zborih volivcev in v političnih organizacijah, temveč tudi zaradi tega, ker bo 
naš zbor imel možnost konkretno razpravljati in odločati o nekaterih vidikih 
splošne in 'proračunske potrošnje. 

Potreba, da se splošna in proračunska potrošnja spravi v racionalne in 
ekonomsko utemeljene okvire, je bila prav v današnji razpravi, precej poudar- 
jena. Mi bomo razpravljali o proračunu za leto 1966, nadalje o zavodih in o 
organizaciji uprave tako v občini kot tudi v republiki. V delovno področje 
našega zbora spada tudi razprava o finančnem načrtu sklada SR Slovenije za 
negospodarske investicije, poleg tega bomo verjetao sprejemali tudi nekatere 
zakone s področja davkov itd. 

Moram reči, da je naš zbor v preteklosti že nekajkrat opozoril na nekatere 
probleme s področja splošne in proračunske potrošnje ter da je dal sugestije 
za bolj racionalne in bolj ekonomične rešitve, vendar so bile zaradi tega, ker ni 
bilo ekonomskih premikov, naše razprave čestokrat podobne dialogu z: gluhim. 
Smatram, da bodo spremembe v gospodarstvu pripomogle, da bomo nekatere 
naše sugestije glede organizacije uprave in njene učinkovitosti v bližnji bodoč- 
nosti uresničili. 

Menim, da bo razumevanje tega procesa olajšalo oziroma omogočilo, da 
bomo pri svojem bodočem delu zavzemali taka stališča oziroma sprejeli take 
odločitve, ki bodo v skladu z načeli in cilji gospodarske reforme. 

S tem zaključujem 26. sejo Organizacijsko-političnega zbora. Hvala lepa! 

(Seja je bila zaključena ob 12.45.) 
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27. seja 

(28. julija 1965) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik O rganiza ci j s ko - političnega zbora 

Začetek seje ob 10.30. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
27. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Frančiška Hribar, Vitja Rode, Adolf 
Ardgler, Silva Cerjak, Marjan Tepina, Tone Florjančič, Joško Saksida in Kristina 
Plut. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujeta predstavnika Izvršnega sveta Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije Mirko Žlender, član Izvršnega sveta in Majda Gaspari, prav 
tako članica Izvršnega sveta. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 26. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o repu- 

bliških sodnih taksah; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasni določitvi osnove za 

priznavanje republiškega dodatka zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne 
vojne. 

S tem predlogom razširjam predlog dnevnega reda, ki vam je bil dostavljen 
s sklicem, z novo točko, to je z obravnavo in sklepanjem o predlogu odloka o 
začasni določitvi osnove za priznavanje republiškega dodatka zaposlenim ude- 
ležencem NOV, ki ga je Izvršni svet predložil Skupščini v obravnavo potem, 
ko je umaknil predlog zakona o dopolnitvi zakona o dodatku zaposlenim udele- 
žencem NOV. Predlagani odlok dejansko ureja isto vprašanje, kot bi ga bil 
uredil sprva predlagani zakonski predlog, o katerem sem vas pismeno že obvestil, 
vendar so bili pristojni skupščinski odbori pri obravnavanju prvotno predlože- 
nega zakonskega predloga mnenja, da je moč to vprašanje rešiti z odlokom, 
predvsem zaradi tega, ker ne gre za spremembo v sistemu izplačevanja dodatka 
zaposlenim udeležencem NOV, temveč le za enkratni ukrep, kot posledico spre- 
memb v gospodarstvu. Zaradi tega razširjam predlog dnevnega reda s to novo 
točko. 
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Ima morda kdo še kakšen drug spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne 
javi se nihče.) Če ne, menim, da se s spremenjenim predlogom dnevnega reda 
strinjate in da je sprejet. 

Navzoče prosim, da se kot ponavadi, prijavijo k razpravi z listkom, ki je na 
klopi, seveda pa se lahko vsakdo prijavi tudi ustno. 

Prehajamo na 1, točko dnevnega reda. Zapisnik 26. seje ste pre- 
jeli skupaj s sklicem za to sejo. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Če ne, menim, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o republiških sodnih taksah. 

Preden prosim predstavnika Izvršnega sveta, ki je predlagatelj tega zakon- 
skega predloga, za ustno obrazložitev, bi želel pojasniti poslancem, zakaj gradiva 
za to, kot tudi za naslednji točki dnevnega reda, niso prejeli osem. dni pred sejo 
zbora, se pravi v roku, ki ga določa 20. člen začasnega poslovnika Organizacijsko^ 
političnega zbora. Oba zakonska predloga, kot tudi predlog odloka, so namreč 
sestavni del novih pravnih instrumentov, ki jih sprejemamo v zvezi z uvelja- 
vitvijo gospodarske reforme. Kot vam je znano, je zvezna skupščina zasedala 
pretekli petek in soboto, to je 23. in 24. tega meseca, in je tedaj sprejela vrsto 
zakonov, na podlagi katerih sprejemamo tudi mi v republiki ustrezne predpise. 
Zaradi tega tudi Izvršni svet ni mogel prej predložiti zakonskih predlogov Skup- 
ščini v obravnavo. Če hočemo, da bodo predpisi v zvezi z uveljavitvijo gospo- 
darske reforme stopili v veljavo že 1. avgusta, nam pač ne preostane drugega, 
kot da vam izjemoma posredujemo gradivo za današnjo sejo v krajšem roku. 

Kot sem že povedal, je predlog zakona o spremembah zakona o republiških 
sodnih taksah Skupščini predložil Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika 
določil Mirka Zlemdra, člana Izvršnega sveta. Tovariš Zlender me je pravkar 
obvestil, da bo obrazložil oba predlagana zakonska predloga obenem, se pravi 
tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških prispevkov, davkov in taks. Besedo ima tovariš Mirko* Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je predložil Skupščini v obravnavo in sklepanje 
nekaj predpisov, ki jih je potrebno zaradi takojšnje uveljavitve načel usvojene 
gospodarske reforme, nemudoma sprejeti. Ti predpisi, o katerih danes razprav- 
ljajo trije zbori naše Skupščine, so del instrumentov, ki naj pripomorejo k napo- 
vedanim dopolnitvam našega gospodarskega sistema in nadaljnjega družbeno- 
ekonomskega razvoja. Zato mi dovolite, da izhajam pri obrazložitvi konkretnih 
predpisov, predloženih Organizacijsko-političnemu zboru, iz stališč, ki so se 
izoblikovala v zvezni skupščini ob uzakonitvi vrste skupščinskih aktov, ki po- 
menijo pričetek oblikovanja novih odnosov v vseh naših družbenih dogajanjih. 
Izhodišče gospodarske reforme je ustvariti gospodarstvu stabilnejše poslovne 
odnose, ki naj bodo kar najbolj sproščeni vseh materialnih in imaterialnih inter- 
vencij, se pravi takšne osnove, ki ne bodo več trpeli privilegijev, pa tudi ne 
obremenitev, ki jih spričo potrebne in zahtevane kvalitete ter konkurenčnosti 
gospodarstvo za zdravo in organsko rast ne more prenesti. Gospodarska reforma 
izgrajuje sicer postopoma, vendar pa zanesljivo, ekonomske instrumente tržišča, 
vključno zdravo mednarodno menjavo, z jasnim ciljem, da se razlike v pogojih 
poslovanja odpravijo. 
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To sicer ni enkratno dejanje, ampak proces, ki mora biti prisoten tudi ta- 
krat, kadar govorimo o problemih neproizvodne potrošnje. To ni samo eko- 
nomska nujnost, to je tudi politična potreba, saj smo vsi, tisti, ki proizvajajo, 
kakor tudi tisti, ki trosijo, enako odgovorni za splošni družbeni in gospodarski 
napredek naše skupnosti. Ce ne bo solidarnosti vseh potrošnikov ah če bomo 
vso težo problemov, ki jih bodo novi odnosi navrgli, prevalili na proizvajalce 
ali pa bo šlo to na breme rasti življenjskega standarda delovnih ljudi, ni jam- 
stva, da bomo lahko v kratkem utrdili započeti razvoj. To spoznanje nam na- 
rekuje, da z isto vrnemo, kot v proizvodnji, kjer b'odo z večjo močjo in nekom- 
promisnostjo delovali ekonomski zakoni, tudi na neproizvodnem področju ube- 
remo takšno pot, ki se bo skladala z napori neposrednih proizvajalcev. Gre za 
neproizvodno področje, ki po naši dosedanji navadi sicer ni, bilo pod. udarom 
objektivnih činiteljev, saj so se sredstva za to področje formirala bolj ali manj 
po neobjektivizirani presoji, čestokrat tudi izven okvira ekonomske zmogljivosti. 
To je imelo negativne posledice v proizvodnji, deloma pa tudi v proračunski in 
splošni potrošnji. Zato je potrebno takšno nenormalno stanje odpraviti, kar pa 
seveda pomeni spremembo pojmovanja vseh prizadetih v neproizvodni potrošnji. 
Ce govorimo o normalizaciji splošne potrošnje, ki se napaja iz uspehov gospo- 
darstva, je treba samo oceniti našo dosedanjo prakso in bomo tako' kaj kmalu 
ugotovili, da smo šli s to potrošnjo daleč preko normalne ekonomske zmoglji- 
vosti. V letu 1964 so gospodarske organizacije v Sloveniji plačale za kritje raznih 
dajatev, kot so članarine zbornicam, združenjem, skupnostim, vodni prispevek, 
nadomestilo za izkoriščanje voda in zemljišč, zavarovalnice, potni in selitveni 
stroški, bančne obresti in podobno, kar vse gre v breme narodnega dohodka, 
sikupno okoli 75 in pol milijarde dinarjev ali nekaj nad 10 °/o narodnega dohodka. 

Prispevki, ki jih plačujejo gospodarske organizacije v odvisnosti od osebnih 
dohodkov, to je prispevek od osebnih dohodkov za proračune, prispevek za 
stanovanjsko izgradnjo ter prispevka za nadomestilo za popuste v prometu in za 
obnovo Skopja, so v lanskem letu znašali v Sloveniji 162 milijard dinarjev. 
Takšne obremenitve gospodarskih organizacij, poleg raznih davkov in pri- 
spevkov, ki so se stekali v zvezni proračun, pa niso samo prispevale k defor- 
macijam proizvodnih stroškov, ampak so nedvomno imele odločilen vpliv pri 
oblikovanju ravni cen, zlasti če upoštevamo dejstvo, da je bila višina osebnih 
dohodkov iznad uspehov gospodarjenja. To je imelo za posledico, da se je v letih 
1961—1964 povečala celotna proračunska potrošnja v Sloveniji od 62 milijard 
v letu 1961 na 105 milijard v letu 1964 ali za več kot 68%, medtem ko se je 
potrošnja socialnega zavarovanja v istem obdobju dvignila od 58 milijard na 
106 milijard, ali za 83 '°/o. Podobno pa so se večali tudi ostali izdatki splošne 
potrošnje. Če upoštevamo, da se je narodni dohodek, računan po stalnih cenah, 
v istem razdobju dvignil za 37'%, pa lahko ugotovimo', da je šla potrošnja znatno 
preko.okvirov, ki bi jih dovoljeval razvoj materialnih dobrin. 

Takšno neekonomsko povečanje splošne in proračunske potrošnje pa je 
povzročilo, da je prišlo na nekaterih področjih do nesmotrnega gospodarjenja 
s sredstvi. Čeprav gre za pavšalno ugotovitev, je taka trditev nesporna, saj bi jo 
lahko podprli z dokazi na vseh mogočih področjih splošne potrošnje, pa naj si 
gre za proračune, sklade, socialno zavarovanje, družbene organizacije ali pa za- 
vode in druge koristnike. To je imelo' za posledico tudi težnjo po ekstenzivnosti 
teh dejavnosti, česar pa v novih pogojih formiranja sredstev splošne potrošnje 
prav gotovo ne bo mogoče obdržati. 
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Ob splošnih naporih za uresničitev usvojenih načel, tedaj tudi proračun in 
drugi viri splošne potrošnje ne morejo ostati neprizadeti. Zato je zvezna skup- 
ščina na zadnjem zasedanju sprejela zakon, s katerim obligatorno znižuje v za- 
četku leta priporočeno stopnjo prispevka iz osebnega dohodka od 14,5 % na 
10 °/o. S predpisom zvezne skupščine je nadalje določena najvišja stopnja pri- 
spevka za socialno zavarovanje, ki znaša 20,5 %. Temu ustrezno morajo repu- 
bliške in občinske skupščine, skupno s skupnostjo socialnega zavarovanja pod- 
vzeti odločne ukrepe za znižanje svojih izdatkov in jih z ustreznimi predpisi 
uskladiti, ne da bi se pri tem kršila načela za financiranje družbeno-političnih 
skupnosti. 

V ta namen predlaga Izvršni svet predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 
Zvezni zakon, ki omejuje stopnjo prispevka od osebnega dohodka, stopi v ve- 
ljavo 1. avgusta letošnjega leta. Z istim predpisom je tudi republikam naloženo, 
da morajo do 1. 8. 1965 predpisati nove stopnje za delitev dohodka med repu- 
bliko in občinami. Ustreznega predpisa, ki bi določal višino republiškega pri- 
spevka na osebnih dohodkih in glede na to tudi višino prispevka, ki ga lahko 
predpišejo občine kot svoj dohodek iz prispevka od osebnega dohodka, pa ni 
mogoče pripraviti v nekaj dneh. To bo mogoče samo na podlagi ponovnega 
pregleda in rebalansa republiškega proračuna in občinskih proračunov, kar pa 
je fizično mogoče opraviti šele v nekaj tednih. Zaradi tega Izvršni svet predlaga 
izkoriščajoč možnost, ki jo daje zvezni zakon, da se skupna stopnja prispevka 
iz osebnega dohodka, ki znaša ob upoštevanju 2 %, ki se plačujeta na poseben 
račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij 8'%, deli med repu- 
bliko in občino v istem razmerju, kot se je delila doslej veljavna stopnja v višini 
14,5%. Do konca sqptembra, ko je treba po- zveznem predpisu določiti novo 
republiško stopnjo prispevka od osebnega dohodka, bi ta tedaj znašala, upošte- 
vajoč dosedanjo deli.tev, 4,2 %, medtem ko bi bile občine udeležene pri tem pri- 
spevku s 3,8 %. S tem, da bodo znižane stopnje prispevka za republiko in občine, 
bo zagotovljeno takojšnje znižanje celotne proračunske potrošnje, obenem pa 
je dana možnost republiki in občinam, da z medsebojnimi dogovori podrobneje 
proučijo možnosti za znižanje potrošnje za posamezne dejavnosti in postavke, 
ter na ta način sprejmejo v mesecu septembru v republiki in občinah spre- 
menjene proračune, ki bodo najbolj v skladu z dejanskimi možnostmi. Pripom- 
niti velja, da predlagana rešitev objektivno najbolj ustreza, ker prizadene v 
prehodnem obdobju omejitev sredstev za proračunsko potrošnjo v enaki meri 
republiko in občine, saj odpade tako na republiko, kot na občine, po začasni 
omejitvi, enak delež dohodka iz prispevkov od osebnega dohodka, kot je bil 
predviden po sprejetju proračuna za leto 1965. Predlagani zakon ima tedaj le 
začasen značaj in bo Izvršni svet, po posvetovanju z občinskimi skupščinami, 
v naslednjem mesecu pripravil končni predlog stopenj prispevka iz osebnega 
dohodka. 

Ker pa je treba omejiti proračunsko potrošnjo že s 1. avgustom letošnjega 
leta in takoj začeti s proučevanjem in izvrševanjem ukrepov za zmanjšanje 
proračunske potrošnje, pa je potrebno sprejeti predlagani zakon. Na podlagi 
ocene dohodkov republiškega proračuna ob spremenjenih instrumentih, skupno 
s spremembo režima pobiranja sodnih taks in ob novih delitvenih razmerjih 
je pričakovati, da se bo republiški proračun zmanjšal za nekaj nad 4 milijarde 
din, v občinah pa najmanj za 4,9 milijarde din. Dejansko znižanje občinskih 
proračunov pa bo verjetno nekoliko višje, zlasti v tistih občinah, kjer so kljub 
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priporočilu Skupščine SR Slovenije določili stopnjo prispevka iz osebnega do- 
hoidka višje od 14,5'% oziroma 17,5 '°/o, računajoč delež zveze iz tega prispevka, 
kot tudi v tistih občinah, ki so planirale svoje dohodke nerealno visoko. Takšnih 
primerov pri končnem rebalansu seveda ne bo mogoče upoštevati, in je zato 
treba že danes računati z dejstvom, da bodo te občine zašle v še večje težave. 
Kljub težavam pa bo takšno dosledno obravnavanje napotilo tiste občine, ki so 
preko svojih zmogljivosti prekoračevale potrošnjo, k nujnemu in še večjemu 
varčevanju. Sprijazniti se bo treba z dejstvom, da takih prekoračitev celotna 
družba ne bo več nosila, ampak da bo v prihodnje družbeno-politična skupnost 
sama tista, ki bo morala prevzeti na sebe posledice, ki jih je tudi sama povzro- 
čila s svojo nerealnostjo pri planiranju dohodkov in izdatkov proračuna. 

V zakonskem predlogu je tudi določeno, da se del prispevka iz, osebnega 
dohodka v višini 2 l0/o — to je razlika med 8 in 10 *Vo — plačuje na poseben račun 
republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij. Ta prispevek je vpeljan že 
z zveznim zakonom. Pripomniti velja, da ta sredstva nimajo značaja prora^ 
čunskih dohodkov in tedaj nikakor ne morejo služiti za pokrivanje proračunskih 
izdatkov. Ta sredstva bi se pobirala po predlogu zakona do konca leta .1966 in 
bi znesla v naši republiki okrog 19 milijonov din. Obseg teh sredstev je v pri- 
merjavi s sedanjimi sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij, ki so zna- 
šala v letu 1964 okrog 5,3 milijarde, precej visok. Ta sredstva imajo' prehodni 
značaj in bi služila v času prilagajanja novim pogojem gospodarjenja predvsem 
za kritje osebnih dohodkov v tistih delovnih organizacijah, ki bi v času uvajanja 
gospodarske reforme prišle v težaven položaj, saj je računati, da bo marsikatera 
delovna organizacija zaradi objektivnih pogojev zabredla v nezavidljiv položaj. 
Zato bi kazalo ta sredstva uporabiti tudi za manjše investicijske oziroma sana- 
cijske namene, zlasti, v primerih, kjer bi z majhnimi naložbami ustvarili boljše 
in racionalnejše pogoje za proizvodnjo, nikakor pa ne bi smeli s temi sredstvi 
odpirati možnosti za razširjanje investicijskih vlaganj. Zato je potrebno že danes 
jasno opredeliti namembnost teh sredstev, katerih pogoje za uporabo bo določil 
poseben predpis Skupščine. Ker pa je treba to vprašanje, glede na obseg sredstev 
in v zakonu določeno okvirno namembnost, temeljito proučiti, in ker se pred 
septembrom 1965 na ta račun sploh ne bodo stekla nobena sredstva, bo Izvršni 
svet v smislu predlaganega zakona predložil ustrezen predpis Skupščini v me- 
secu septembru 1965. Ze sama časovna omejenost pobiranja teh sredstev govori 
za to, da gre za- intervencijska sredstva v predhodnem obdobju uvajanja novega 
gospodarskega sistema. Zato je potrebno že danes poudariti, da dodeljevanje teh 
sredstev ne more postati pravilo in da se v praksi ne sme dopustiti, da bi s 
pomočjo tega vira poskušali deformirati načela gospodarske reforme za pod- 
piranje in saniranje slabega in neperspektivnega poslovanja ali za enostavno 
pokrivanje nastalih izgub. 

V sklop predpisov, ki naj omejijo proračunsko potrošnjo s takojšnjim učin- 
kom, spada tudi predlog zakona o spremembah zakona o republiških sodnih 
taksah, ki se plačujejo v gotovini. Dosedanji zakon o sodnih taksah je določal, 
da se sodne takse, ki se plačujejo v gotovini in ki so dohodek republike, odsto- 
pajo občinam po teritorialnem načelu razpravljajooega sodišča. Sedaj pred- 
lagamo spremembo tega predpisa v tej smeri, da se republiške sodne takse, 
plačane v gotovini, stekajo od 1. avgusta dalje v republiški proračun. Tak ukrep 
je potreben zato, ker se z začasnimi spremembami zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških prispevkov, davkov in taks spreminja tudi razmerje v skupnih 
sredstvih med republiko in občinami pa tudi med občinami samimi. Z zaostrit- 
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vi jo varčevanja bi bile pri veljavnih predpisih nekatere občine v privilegiranem 
položaju nasproti drugim občinam. Upoštevati je namreč treba okoliščino, da 
se te republiške takse zbirajo le v razvitejših občinah, kjer so sedeži okrožnih 
gospodarskih dn rednih okrožnih sodišč. Prezreti tudi ni okoliščine, da so sodne 
takse nepričakovano narasle in da so občine že v prvem polletju iz naslova repu- 
bliških sodnih taks že tako dosegle celotne dohodke, ki so jih predvideli v 
začetku leta. 

Končno utemeljujem predloženi zakonski predlog tudi z dejstvom, da reali- 
zirajo republiške sodne takse v gotovini Višje gospodarsko sodišče SRS teir 
okrožna gospodarska in redna sodišča, torej pravosodni organi, ki so financirani 
izključno iz republiškega proračuna. Če končno upoštevamo še zakonsko ob- 
veznost republike do 37 občin v republiki, ki prejemajo iz republiškega pro- 
računa dopolnilna sredstva in pa dokaj šnji izpad dohodkov republiškega pro- 
računa, vidimo, da je ta ukrep potreben tudi zaradi tega, da bo lahko republika 
izpolnila svoje obveznosti do omenjenih 37 občin. 

S predlaganimi spremembami obeh zakonov in upoštevaje 20 °/o udeležbo 
republike na zveznem prometnem davku, bo republika začasno, do končnega 
rebalansa, imela res nekaj večji priliv dohodkov, kot bi ji pripadal na osnovi 
dosedanjega delitvenega razmerja. Temu pa se ni mogoče izogniti, kajti repu- 
blika mora v določeni meri usklajevati sredstva posameznih občin, le-ta pa bodo 
razporejena šele z končno določitvijo delitvenih razmerij v mesecu septembru, 
ob sprejemanju rebalansa proračuna. Pri tem velja poudariti, da republika niti 
začasno ne bo koristila teh sredstev, ker bo Izvršni svet sprejel že v naslednjih 
dneh odlok o znižanju proračunske potrošnje v republiki, upoštevajoč le sred- 
stva, ki bodo- dotekala na osnovi omenjenega delitvenega razmerja. Manjša 
sredstva, ki bodo pritekala zavoljo tega občinam, občinskih sredstev ne bodo 
bistveno prizadela, ker se bo znatni del proračunske potrošnje v mesecu avgustu 
financiral še na račun višjih dohodkov, ki izvirajo iz dosedanjih proračunskih 
instrumentov, oziroma iz dohodkov, ki bodo realizirani v mesecu juliju. 

Priznati je treba, da predstavlja konkretno znižanje proračunske potrošnje 
izredno težak poseg, posebno zato, ker je treba zmanjšati potrošnjo, v kratkem 
roku in ob dejstvu, da je trošenje sredstev, na podlagi sprejetih proračunov in 
družbenih planov, že v polnem teku. Kljub težavam pa se moramo zavedati, 
da je od uspešne izvedbe tega ukrepa odvisen uspeh celotne reforme, in da 
moramo zategadelj iskati vse realne in racionalne možnosti, da se dosledno za- 
gotovi predvidena omejitev proračunske potrošnje, ne da bi bilo prizadeto ne- 
moteno delovanje vseh neobhodnih služb, ki so financirane iz proračunov. To 
pomeni, da se nikakor ne smemo zateči k šabloriskim, pavšalnim in linearnim 
znižanjem posameznih oblik potrošnje, ampak da je treba v okviru razpoložljivih 
sredstev, ob ustrezni racionalizaciji poslovanja,j ustrezno prerazporediti sredstva 
na posamezna področja potrošnje, pri čemer je zlasti poudariti, da ne bi smeli 
niti zmanjšati, niti ogroziti kakovosti tistih družbenih služb in uprave, ki so 
neobhodno potrebne za normalni razvoj. 

Možnosti za zmanjšanje stroškov na področju proračunske potrošnje tudi 
niso majhne, pri čemer pa ne gre za enkratno akcijo, ki jo v kratkem času tudi 
ni mogoče uspešno izvršiti, temveč gre predvsem za trajni proces uveljavljanja 
racionalnih meril pri razporejanju in trošenju razpoložljivih sredstev z na- 
menom, da bi čimbolje zadovoljili stvarne potrebe posameznih družbenih služb 
in 'državne uprave. Takšnih učinkov pa, tako kot v gospodarstvu, tudi na pod- 
ročju splošne potrošnje ni mogoče doseči samo s pomočjo priporočil in resolucij, 
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temveč so neobhodni tudi ukrepi, ki bodo že sami spodbujali neposredne nosilce 
dela pri takih akcijah. 

Ni recepta, ki bi bil popoln in ki bi zajel vse možnosti za zniževanje stro- 
škov na področju splošne in 'proračunske potrošnje. Zato bi želel navesti le nekaj 
primerov, ki nakazujejo smer naporov za reševanje teh problemov ter rezerve, 
ki obstoje v razpoložljivih sredstvih. 

Eno izmed bistvenih vprašanj je vprašanje števila zaposlenih v državni 
upravi ter kakovost njihovega dela. 2e samo dejstvo, da je v republiški upravi 
od skupno .1092 zaposlenih nekaj nad 20'% z nižjo strokovno izobrazbo, ter 
pomožnih in honorarnih uslužbencev, v občinski upravi pa od skupno 5812 zapo- 
slenih s takšno izobrazbo, kaže na to, da je strokovna raven zaposlenih izredno 
nizka in da je zaradi tega potrebno v kvaliteti iskati izhod za uspešno oprav- 
ljanje nalog. Zato bo nujno treba dvigniti kvaliteto, ki lahko edina zmanjša 
število zaposlenih z ustreznimi učinki samega dela. Nič manj ni pomembno 
vprašanje racionalne organizacije javnih služb. V praksi se često dogaja, da 
sočasno sestavljajo podobna ali celo enaka poročila in analize različni organi in 
institucije, kot so upravni organi, razni zavodi, zbornice, banke in podobno. 
Z ustrezno koordinacijo dela bi mogli v zelo kratkem času bistveno prispevati 
k zmanjšanju obsega dela, k boljši kvaliteti ter k zmanjšanju izdatkov. Pri ob- 
ravnavanju perspektivnih potreb tovrstne potrošnje in možnosti za njihovo 
realizacijo, prav tako ne bo mogoče iti mimo razprav o ustanavljanju skupnih 
služb za področje večjih občin, kajti ob ustrezni kvaliteti lahko le tako> pocenimo 
izdatke javne uprave. 

Posebno vprašanje je uporaba proračunskih sredstev za dejavnost družbenih 
organizacij in društev. Te organizacije in društva bi se morale v večji meri na- 
slanjati na lastna sredstva, to je na članarine in druge lastne dohodke. V Slo- 
veniji imamo na primer poleg republiških približno še 2200 raznih kulturno- 
prosvetnih institucij in društev, ki prejemajo za svoje delo subvencije in dotacije, 
predvsem od občin, sredstva pa dostikrat trošijo neracionalno, ne da bi pred- 
lagala obračune. V Sloveniji deluje 9 zavodov za spomeniško varstvo, 95 mu- 
zejev in galerij, ,10 arhivov in podobno, čeravno takšna decentralizacija teh 
ustanov nima ustrezne materialne podlage ter ne daje kvalitetnih rezultatov. 
Z drobitvijo razpoložljivih sredstev za te namene pa se še bolj zmanjšujejo 
možnosti za kvalitetnejši razvoj teh dejavnosti. Podrobnejše proučevanje bi 
zahtevala tudi 'druga področja, kot na primer višje in visoko šolstvo, ki se raz- 
vija hitreje kot srednje in osnovno šolstvo. Od skupnih sredstev za šolstvo 
odpade pri nas za visoko šolstvo nekaj več kot 16 *>/<> izdatkov, medtem ko se 
ta delež giblje v drugih državah med 10 in 15 °/o. Pri tem ne gre za krnitev 
funkcionalnosti šolskih zavodov, ampak za omejitev nepotrebnih izdatkov, ki se 
kažejo v številni administraciji v posameznih zavodih, saj imamo v Sloveniji 
eno višjo šolo z 11 predavatelji in 23 administrativnimi uslužbenci. 

Navedel sem samo nekaj potencialnih možnosti za zmanjšanje stroškov, ki 
se kažejo na področju splošne potrošnje, pri čemer nisem obravnaval socialnega 
zavarovanja, ki je danes predmet posebne razprave v drugih zborih. Mislim, da 
se morajo vključiti v napore za povečanje produktivnosti dela in zmanjšanja 
stroškov vseh dejavnosti izven gospodarstva, tako tiste, ki bodo prizadete z 
zmanjšanjem proračunskih sredstev, kot tudi tiste, ki niso neposredno prizadete 
z ukrepi gospodarse reforme, na primer banke, zbornice, združenja, zavaroval- 
nice in podobno. 
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Ob obravnavanju proračunske potrošnje bi želel mimogrede omeniti še 
vprašanje osebnih dohodkov, zaposlenih v javnih službah. Povečanje Oisebnih 
dohodkov zaradi povečanja življenjskih stroškov je vsekakor stvar posamezne 
ustanove in sredstev, s katerimi bo> razpolagala. Pri tem je treba pripomniti, 
da bo možno zaradi zmanjšanja proračunskega prispevka za socialno zavaro- 
vanje, pri danih sredstvih za; bruto osebne dohodke, povečati osebne dohodke 
za okoli 11 fl/<>, dočim bo .potrebno za preostalo povečanje iskati rešitev v okviru 
razpoložljivih sredstev in prihrankov. Pri povečanju osebnih dohodkov pa je 
neobhodno izhajati tudi iz delovnega učinka posameznih delavcev ter upoštevati 
povečanja osebnih dohodkov v letošnjem letu, ki so bila pri nekaterih dejav- 
nostih zelo visoka, saj znašajo v prvem polletju letošnjega leta za nekatere 
dejavnosti tudi 50'%. Zato ne bi smeli pavšalno in linearno povečevati osebne 
dohodke, temveč bi morali upoštevati tudi druge kriterije, ki vplivajo na njihovo 
višino in opravičujejo zvišanje. 

Predloženi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških prispevkov, davkov in taks pomeni začetek operacije na področju 
proračunske potrošnje v republiki in občinah. Spričo navad predstavlja ne- 
dvomno težavno preorientacijo, zlasti v letošnjem letu, ko je potrebno preob- 
sežne proračunske dohodke bistveno omejiti v kratkem časovnem obdobju. To 
pa je potrebno izvesti, ker bi vsako deficitarno financiranje proračunske po- 
trošnje že v pričetiku izvajanja reforme povzročilo negotovost v splošni dosled- 
nosti, ki smo jo sprejeli, ko smo soglasno, pozdravljali načela gospodarske 
reforme. Predloženi zakon naj zbudi zavest odgovornosti pri vseh koristnikih 
teh sredstev za smotrnejše trošenje, z jasno orientacijo1, da se bo proračunska 
potrošnja v bodoče oblikovala v objektivni odvisnosti od uspehov" proizvodnje 
in osebne potrošnje. V tem procesu objektivizacije, ki edina lahko pripelje do 
stabilizacije, prevzemajo družbeno-politične skupnosti nase nemajhno nalogo, 
ki pa jo moramo obvladati iz solidarnosti do gospodarskih organizacij, kjer se 
bodo delovni kolektivi znašli v enako težkem položaju. Delovanju ekonomskih 
zakonov pa mora biti. podvržena tudi celotna proračunska in splošna potrošnja. 
Iz teh razlogov in iz razlogov, ki so navedeni v pismeni obrazložitvi k obema 
zakonskima predlogoma, predlagam in prosim, .da Organizacijsko-politični zbor 
oba predlagana zakonska predloga sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: O obeh zakonskih predlogih je razprav- 
ljal tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. 
Poročilo odbora ste 'danes sprejeli. Za svojega poročevalca je odbor določil Maksa 
Klanška, predsednika odbora in ga prosim,'da da še ustno obrazložitev. 

Maks Klanšek: K prvi točki, to je k predlogu zakona o- spremembi 
zakona o republiških sodnih taksah nimam ustnega poročila, ker pa je pred- 
stavnik Izvršnega sveta obrazložil tudi drugi zakonski predlog, ki ga imamo 
danes na dnevnem redu, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, bom tudi 
jaz že sedaj pojasnil mnenje našega odbora, ki je ob obravnavanju tega zakon- 
skega predloga ugotovil, da gre tu za začasno rešitev in da bo s tem ukrepom 
proračunska situacija bolj napeta v občinah, kot pa v republiki, zaradi česar 
je potrebno, da Izvršni svet že pri izvajanju proračuna v tem prehodnem ob- 
dobju računa z možnostjo spremembe stopenj delitvenih razmerij ob rebalansu. 
Nadalje, da je treba pri pripravi predpisa glede trošenja 2'% dopolnilnih sred- 
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stev za skupne rezerve gospodarskih organizacij težiti za tem, da se sanira 
predvsem, tiste panoge, ki so za Socialistično republiko Slovenijo najperspek- 
tivnejše in kjer bodo ta sredstva najbolj učinkovita. Prav tako je zelo pereče 
vprašanje uskladitve splošne potrošnje z zmogljivostjo delovnih organizacij 
in kako v tem okviru najbolj racionalno zagotoviti potrebe na posameznih 
področjih splošne potrošnje, in končno, da trenutno najbrž res ni bilo mogoče 
najti ustreznejše rešitve, kot je (predložena. 

Amandmaje, ki so navedeni v poročilu, je odbor sprejel in predlaga, da zbor 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških prispevkov, davkov in taks, sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije besedo? (Ne.) Hvala. 

Pričenjam razpravo o predlogu zakona o spremembi zakona o republiških 
sodnih taksah. K besedi se je prijavila poslanka Milka Jovan. 

Milka Jovan: Tovarišice in tovariši poslanci! Z amandmajem na 
prejšnji seji je bil dan predlog, da bi dohodki od taks, ki se plačujejo v gotovini, 
ne pripadali samo občini, v kateri ima sedež razpravljajoče sodišče, temveč 
da bi se ti dohodki delili med vse občine z območja sodišča. Ta amandma ni bil 
sprejet, pri čemer je bilo utemeljeno', da ne kaže spreminjati zakona o repu- 
bliških sodnih taksah, ki je bil šele pred kratkim sprejet. Ker pa je sedaj pred 
nami kljub temu predlog za spremembo tega zakona, 'postavljam vprašanje, 
zakaj niso sestavljalci zakonskega predloga upoštevali določil 2. in 3. odstavka 
7. h člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ter pri- 
pravili gradivo in podrobnejšo obrazložitev, na podlagi katere bi mogel Orga- ' 
nizacijsko-politični zbor presoditi in odločiti, ali ne bi bilo umestneje, da se del 
sodnih taks, plačan v gotovini, razdeli med vse občine na območju sodišča po 
določenih merilih. Amandma na prejšnji seji ni imel namena, da se vzamejo 
dohodki od gotovinskih sodnih taks še tisti občini, v kateri je sedež sodišča, 
kot je sedaj formulirano v predlogu zakona o spremembi zakona o republiških 
sodnih taksah, temveč, da bi šel del dohodkov od teh taks tudi drugim občinam. 
Razen tega je bila takratna obrazložitev v zvezi z amandmajem, ki smo ga 
predlagali štirje poslanci, precej drugačna od sedanje. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo želi še razpravljati? Ali želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta odgovoriti na vprašanje poslanke Milke Jovan? (Da.) 
Besedo ima Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovariši poslanci! Nedvomno drži ugotovitev tova- 
rišice poslanke, da so bili argumenti, s katerimi je predlagatelj na eni izmed 
zadnjih sej zastopal svoje stališče, da se sodne takse ne bi razdeljevale med vse 
občine, drugačni kot pa so argumenti, s katerimi danes predlagamo' spremembe 
zakona o sodnih taksah. V svojem poročilu sem povedal, da so Izvršni svet 
privedle do takega predloga predvsem spremenjene okoliščine, kot so pa bile 
takrat, ko smo razpravljali o amandmaju štirih poslancev Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora. Ponovno poudarjam, da gre za izjemne ukrepe, ki jih Izvršni svet 
predlaga zaradi tega, da ne bi občine, ki bi bile deležne koristi iz dohodkov od 
sodnih taks, razpolagale z nesorazmerno večjimi dohodki, kot pa ostale občine, 
ki ne bi bile udeležene pri tem dohodku. Vprašanje dokončne razdelitve sodnih 
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taks in prelivanja tega dela dohodka, ki bo zajet za enkrat v republiškem pro- 
računu, je vprašanje, ki bo rešeno šele z rebalansom proračuna, zato tudi danes 
vztrajam pri trditvi, da je sedaj težko najti objektiven ključ, po katerem bi 
lahko pravično razdeljevali republiške sodne takse, ki se stekajo pri okrožnih 
sodiščih, med prizadete občine. Verjetno ni objektivnega merila, ker je eno- 
stavno nemogoče določiti neko objektivno mero, po kateri bi lahko pravično 
delili te takse med prizadete občine. Ce pa upoštevamo še drugo< okoliščino, da 
so občine dejansko že dosegle celoten plan dohodkov iz republiških sodnik taks, 
s katerimi so računale v letošnjem letu, bi z dosedanjim načinom delitve nada- 
ljevali z režimom, po katerem bi občine, ki so udeležene pri teh dohodkih, boga- 
tele na račun republiškega proračuna, kar pa gotovo ne bi pomirjevalno vplivalo 
na proračunsko potrošnjo v republiki. Ponavljam, če bi ostal dosedanji režim 
razdelitve sodnih taks, bi nekatere občine, kot so Ljubljana-Center, Maribor, 
Celje in Koper dobile do konca leta še okrog milijardo 300 milijonov din od 
sodnih taks, če bi dinamika pritekanja, dohodkov od "sodnih taks ostala ista, kot 
je bila v prvem polletju. Ta milijarda 300 milijonov din v teh štirih občinah pa 
lahko povzroči precejšnje nesorazmerje nasproti proračunskim dohodkom, s ka- 
terimi bodo razpolagale vse ostale občine. Zaradi tega bi prosil, da Organiza- 
cijsko-politični zbor upošteva spremenjene razmere, ki so nastale z izjemnimi 
ukrepi, ki jih je Zvezna skupščina sprejela dne 26. julija in s katerimi tudi opra- 
vičujem spremembo stališča Izvršnega sveta do1 vprašanja delitve sodnih taks. 
Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembi zakona 
o republiških sodnih taksah. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 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 predlog zakona o 
spremembi zakona o republiških sodnih taksah. Zakonski predlog bo sprejet, če 
ga bo v enakem besedilu sprejel tudi. Republiški zbor. 

Prehajamo na 3. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

Obrazložitev zakonskega predloga smo že slišali tako od predstavnika Izvrš- 
nega sveta, kot tudi od poročevalca našega odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov. Morda želi besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije. 
(Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima1 poslanka Breda Lokar-Gaspari. 

Breda Lokar: K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, dajem 
amandma in predlagam, da se 2. točka 1. člena zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov davkov in taks spre- 
meni tako, da se glasi: 

»1. del sredstev iz prispevkov iz osebnega dohodka po stopnji 8 % pred- 
stavlja skupna sredstva republike in občin in se deli med republiko in občinami 
v razmerju 3 °/o republiki in 5 •% občinam.« 

- 18» 
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Ta svoj amandma utemeljujem takole: Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 
določa znižanje stopnje prispevka iz osebnega dohodka med republiko1 in obči- 
nami. Znižanje stopnje prispevka je bilo nujno glede na usklajevanje potrošnje 
z realnimi možnosti, vendar se mi zdi, da bi predlagano razmerje glede delitve 
znižanega prispevka iz osebnega dohodka občutneje prizadelo občine in njihova 
sredstva, kot pa republiška sredstva, čeprav je jasno, da so tako občine kot 
republika dolžne, da do skrajnosti izkoristijo možnosti za zmanjšanje izdatkov, 
ne da bi pri tem bila bistveno okrnjena potrošnja na področjih, ki so bila že 
doslej v strukturi potrošnje zapostavljena. Zato predlagam, naj bi se razmerje pri 
delitvi prispevka spremenilo tako, da bi večji del pripadal občinam. 

Ze iz obrazložitve zakonskega predloga sledi, da predstavlja znižanje stopnje 
prispevka zmanjšanje dohodka republike in občin za približno 15,7 milijarde 
din. Obrazložitev omenja nekatera nadomestila navedenih izpadov. Ta nadome- 
stila v višini približno 8 milijard dinarjev pa pripadajo pretežno republiki, 
to je 20 % udeležba na zveznem prometnem davku, prav tako pa tudi dohodki 
od sodnih taks, ki jih po predlogu zakona republika ne bo več odstopala ob- 
činam. S tem bo izpad dohodkov republike delno pokrit, občine pa bodo v 
težjem položaju. Kot primer lahko navedem položaj v občini Kranj. Po po- 
datkih, s katerimi razpolagam, bi se občinska sredstva v tej občini zmanjšala 
ob taki delitvi kot jo predvideva zakonski predlog, do konca leta 1965, za 252 
milijonov dinarjev. Če upoštevamo, da naj ne bi bila prizadeta potrošnja na 
področju zdravstva in šolstva in da gre iz občinskih sredstev samo za šolstvo 
43'°/o sredstev celotnega proračuna, je jasno, da bi bila močno prizadeta uprava, 
državni organi, komunala, socialno varstvo ter prosveta in kultura. Tudi če ne 
upoštevamo komunalnih potreb, bi bilo torej potrebno iskati rezerve predvsem 
v upravi in sodstvu. Na teh področjih pa tolikšnih rezerv nikakor ni, saj bi bili 
izdatki za te dejavnosti pokriti le 53-odstotno. Posledice reorganizacije in zmanj- 
šanja števila zaposlenih bi se izkazale šele v naslednjem letu in bi bil prihranek 
na sredstvih v primerjavi z izpadom dohodkov malenkosten. Vsako zmanjšanje 
števila zaposlenih pa zahteva temeljito analizo, ob upoštevanju, da so se pristoj- 
nosti občinskih skupščin in sodišč v letošnjem letu še nadalje povečale. Prav 
tako ni mogoče zanemarjati problemov socialnega varstva, saj bo ta družbena 
služba v bodoče terjala več sredstev, kot v preteklosti. Zaradi dviga življenjskih 
stroškov je nujno del sredstev porabiti za povečanje osebnih dohodkov, kar pa 
ne bi bilo uresničljivo pri tolikšnem zmanjšanju občinskih sredstev. Ce upo- 
števamo, da bi občinska skupščina Kranj s skrajno štednjo lahko nadomestila 
20 milijonov od manjkajočih 50 milijonov mesečno, še vedno ostane 30 mili- 
jonov mesečno, za kolikor bi se po mojem mnenju najmapj morala povečati 
udeležba občine pri skupnih sredstvih. To pa bi bilo zagotovljeno tako, da se 
prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja deli v razmerju 5 % 
občinam in 3l0/o republiki. S predlagano spremembo delitve prispevkov iz oseb- 
nega dohodka bi bil izpad občinskih dohodkov v občini Kranj in tudi v drugih 
občinah, v primerjavi s predvidevanimi dohodki, še vedno občuten, vendar bi 
bilo mogoče s skrajnim varčevanjem le uskladiti zmanjšano potrošnjo z realnimi 
potrebami. 

Predsednik Janez Hočevar: Ugotavljam, da je bil v razpravi o pred' 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov, davkov in taks dan predlog poslanke Brede Lokar-Gaspari, 
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ki se glasi: »2. del sredstev iz prispevkov iz osebnega dohodka po stopnji 8% 
predstavlja skupna sredstva republike in občin in se deli med republiko in 
občinami v razmerju 3*Vo republiki in 5®/» občinam.« 

Prosim predstavnika predlagatelja, da se o tem amandmaju izjavi. 

Mirko Zlender: Tovariši poslanci! Vztrajam slej ko prej pri obrazlo- 
žitvi in pri predlogu, ki sem ga uvodoma dal. 

Ce analiziramo dohodek republiškega proračuna, vidimo, da se vanj stekajo 
dvoodstotni prometni davek, pri katerem je udeležena republika preko občin- 
skega prometnega davka od maloprodaje, medtem ko predstavljajo nad 80 °/o 
sredstev proračuna ravno dohodki iz prispevka od osebnega dohodka. Ce upo- 
števamo okoliščino, da je .restrikcija predvsem prizadela prispevek iz osebnega 
dohodka, lahko ugotovimo, da je republiški proračun, glede na vire dohodkov, 
neprimerno bolj prizadet, kot so občinski proračuni, kajti vsi ostali viri ob- 
činskih proračunov ostanejo v bistvu neprizadeti, pri čemer mislim prometni 
davek, «davek iz kmetijstva, oziroma druge dajatve, ki jih občine pobirajo v 
svoje proračune. Drugo vprašanje, ki ga je treba imeti pred očmi, je tudi oko- 
liščina, da se bo vrsta občin znašla v silno- težavnem položaju in da bo, po 
izračunih Republiškega sekretariata za finance, potrebno dopolnilna sredstva, ki 
jih je republika do sedaj dajala občinam, razširiti še na druge občine, ki doslej 
dopolnilnih sredstev niso prejemale. 

Tovariši poslanci, točnih podatkov v tej smeri v kratkem roku treh dni ni 
bilo mogoče pripraviti. Potrebno je uskladiti vsa sredstva v vseh občinah, pa 
tudi v republiki in šele nato konkretno določiti, koliko občin bo dobilo -repu- 
bliško dotacijo oziroma, kakšna sredstva bodo v republiki potrebna. Ko je 
Zvezna skupščina pripravljala zakon o najvišji stopnji, do katere lahko repu- 
blike in občine uvedejo prispevek na osebni dohodek, so bili mnenja, da bi 
morale republike do 1. avgusta izdelati zakon s točno določeno udeležbo repu- 
blike pri sredstvih iz tega naslova. V razpravah v Zvezni skupščini se je poka>- 
zalo, da je taka rešitev v nekaj dneh'ali pa v enem tednu, dejansko nemogoča 
in da bi predstavljala nevarno improvizacijo, ki bi lahko vnaprej onemogočila 
redno financiranje družbeno-politienih skupnosti, bodisi republike ali pa občine. 
Zato je bil na podlagi razprav v Zvezni skupščini prvotni predlog zakona spre- 
menjen tako, da nalaga republikam, da ostane sorazmerje v delitvi sredstev 
iz prispevkov iz osebnega dohodka, dokler se končno ne uredi vprašanje reba- 
lansa republiškega in občinskih proračunov, takšno, kakršno je bilo v začetku 
leta. Ce dovolite bi prebral ta dopolnilni predlog zakona. Ti predpisi v Uradnem 
listu še niso izšli in se zaradi tega poslužujem gradiva, ki nam. ga je poslal 
Zvezni Izvršni svet. Določba v zakonu o najvišji stopnji, do katere smejo repu- 
blike predpisati prispevek iz osebnega dohodka, glasi: 

»Republike i opštine utvrdiće do 30. septembra 1965. godine stopu repu- 
bličkog i opštinskog doprinosa, iz ličnog dohodka iz radnog odnosa, iz člana 1. i 
2. ovog zakona. Do utvrđivanja stopa po stavu 1. ovog člana, obaveznici do- 
prinosa iz ličnog dohotka iz radnog odnosa, obračunavatće doprinos iz ličnog 
dohotka iz radnog odnosa u korist republika i opčina po ukupnoj stopi od 10 %>. 
Do utvrđivanja stopa po stavu 1. ovog člana raspodela doprinosa iz stava 2. 
ovog člana, vršitće se 2 °/o u korist republike za republičke rezerve privrednih 
organizacija, a 8% u korist republike i opštine po odnosima, po kojima je 
vršena raspodela republičkog i opštinskog doprinosa pre stupanja na snagu ovog 
zakona.« 
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Uvodoma sem povedal, da gre v bistvu za začasno ureditev in da bo do- 
končno ureditev, v smislu predloga amandmaja, možno sprejeti takrat, ko bo 
imela naša Skupščina in občinske skupščine pred seboj rebalans iirane proračune 
in ko bo mogoče na njihovi podlagi določiti, kolikšen prispevek je treba od- 
stopiti občinam, oziroma kolikšen prispevek lahko obdrži republika. Zaradi tega 
izjavljam, da v imenu predlagatelja danega amandmaja ne sprejmem. 

Predsednik Janez Hočevar: Ah se poročevalec odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov želi izjaviti o amandmaju? 

Maks K 1 a n š e k : Prosim za prekinitev seje, da se bo odbor lahko sestal. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.30.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov, da pojasni stališče odbora do amandmaja. 

Maks Klanšek: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
je na svoji seji razpravljal o amandmaju poslanke Brede Lokar-Gospari, ki je 
predlagala, da se 2. točka 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnji republiških prispevkov, davkov in taks spremeni tako, da 
se glasi: »del sredstev iz prispevka iz osebnega 'dohodka po stopnji 8%> pred- 
stavlja skupna sredstva republike in občin in se deli med — republiko in ob- 
činami v razmerju 3'°/<» republiki, 5% občinam«, in sklenil, da predlaganega 
amandmaja ne sprejme iz naslednjih razlogov: 

Odbor je predvsem ugotovil, da gre v predlogu zakona za začasno ureditev. 
Dalje, da je predstavnik Izvršnega sveta zagotovil, da bo Izvršni svet v naj- 
krajšem času sprejel sklep o omejitvi sredstev republiškega proračuna in to v 
istem razmerju, kot je splošna omejitev sredstev iz prispevka iz osebnega do- 
hodka, ter da se sredstva, zbrana iz sodnih taks in pa iz udeležbe na zveznem 
prometnem davku, ne bodo trosila do sprejetja rebalansa, zaradi česar odpadejo 
glavni argumenti za sprejetje predloženega amandmaja, namreč, da si republika 
ustvarja neke vire dohodkov, ki bodo njen položaj v tem času izboljšali. Končno 
je odbor upošteval, da bodo' ta sredstva ob rebalansu predstavljala materialno 
osnovo, ki bo reševala težko proračunsko situacijo v tistih občinah, ki jim bo 
treba dodeliti dodatna dopolnilna sredstva. Iz teh razlogov predlaga odbor Orga- 
nizacijsko-političnemu zboru, da amandma poslanke Brede Lokar-Gasparijeve 
zavrne. 

Predsednik Janez Hočevar: Slišali smo, da sta predstavnik Izvršnega 
sveta, kot tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega 
zibora, zavrnila amandma. 

Ali vztraja poslanka Breda Lokar-Gasparijeva pri amandmaju? Besedo ima 
Breda Lokar-Gasparijeva. 

Breda Lokar-Gaspari : Pri svojem amandmaju vztrajam s tem, da 
spreminjam besedUo amandmaja in predlagam, da se 2. točka 1. člena zakona 
glasi: 
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»2. del sredstev iz prispevka iz osebnega dohodka po stopnji 8 Vo predstavlja 
skupna sredstva republike in občin, republiški del prispevka iz osebnega do- 
hodka se plačuje po stopnji 3 Vo.« 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi predstavnik Izvršnega sveta po- 
novno dati izjavo? Besedo ima Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovariši poslanci! Ce bi amandma sprejeli, bi s tem 
praktično onemogočili rebalans proračuna bodisi v republiki ali pa v občinah, 
ker bi s sprejemom amandmaja dejansko prejudicirali udeležbo republiškega 
proračuna na prispevkih iz osebnega dohodka in s tem posredno tudi udeležbo 
občinskih proračunov na tem dohodku. 

S tem bi bil rebalans proračuna dejansko onemogočen, pri čemer pa je v 
danem položaju težko dokazovati, da je takšna delitev objektivno najbolj opra- 
vičljiva in tudi sprejemljiva. Iz teh razlogov bi prosil, da se razpravljanje o tem 
odloži do sprejemanja rebalansa, ko bomo te argumente upoštevali, kolikor ne 
bodo upoštevani že v pripravah na rebalans. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi še predstavnik odbora pojasniti 
mnenje odbora? 

Maks Klanšek: Menim, da ne gre za vsebinsko spremembo amand- 
maja, zaradi česar tudi tak predlog amandmaja zavračam. 

Predsednik Janez Hočevar: Ker poslanka vztraja pri predlogu 
amandmaja, dajem predlog amandmaja na glasovanje. 

Kdor je za amandma poslanke Brede Lokar-Gaspari, naj prosim dvigne 
roko. (6 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je za amandma glasovalo 6 po- 
slancev. Kdor je proti, naj prosim dvigne roko.. (Večina poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zbor zavrnil amandma poslanke Brede Lokar-Gaspari. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zibor z večino1 glasov sprejel 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah re- 
publiških prispevkov, davkov in taks. 

Obveščam zbor, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona v enakem 
besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o začasni določitvi osnove za priznavanje republi- 
škega dodatka zaposlenim udeležencem NOV, ki ga je Skupščini Socialistične 
republike Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni sveit določil Majdo* Gaspari, članico Izvrš- 
nega sveta in jo prosim, da da še ustno obrazložitev k predlogu tega odloka. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne bi dajala posebne 
obrazložitve k predlogu odloka, ker je pismena obrazložitev priložena. 



280 Organizacij sko-politični zbor 

V tem primeru gre, kot vidite, za začasni enkratni ukrep, ki je povezan 
s povečanjem življenjskih stroškov, do katerih bo prišlo pod vplivom ukrepov, 
ki jih je sprejela Zvezna skupščina v zvezi z izvajanjem gospodarske reforme. 
Prav zaradi tega, ker gre za enkratni začasni ukrep, ki bo veljal od 1. avgusta 
do konca decembra letošnjega leta, je Izvršni svet umaknil predlog za dopolnitev 
zakona o osnovi za določitev dodatka zaposlenim borcem NOV in je predlagal 
novo obliko pravnega dokumenta, torej odlok, ki pa v ničemer ne spreminja 
obstoječi zakon, in sistem, na katerem temelji dodeljevanje borčevskega dodatka, 
pač pa za določeno obdobje petih mesecev samo spreminja osnovo, po kateri se 
izračunava borčevski dodatek. 

Iz obrazložitve je razvidno, da bi ta osnova znašala v naslednjih 5 mesecih 
68 000 din v primerjavi z dosedanjo, ki je znašala 59 000 dinarjev. S tem ohra- 
njamo isto razmerje med zvezno in republiško osnovo za dodelitev borčevskega 
dodatka, ki je veljala doslej, ko je zvezna osnova znašala 40 000 dinarjev. Tako 
osnovo, ki jo predlagamo v predloženem odloku, oziroma dodatek na tej osnovi, 
je možno realizirati v okviru proračunskih sredstev, ki so zagotovljena s pro- 
računom in znašajo 260 milijonov dinarjev. V bistvu gre tedaj za ohranitev 
razmerja in za povečanje osnove za 9000 dinarjev, kolikor se poveča tudi zvezna 
osnova za dodelitev zveznega borčevskega dodatka. 

Predsednik Janez Hočevar : Ali želi poročevalec odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo o tem predlogu odloka? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o začasni določitvi 
osnove za priznavanje republiškega dodatka zaposlenim udeležencem NOV. 
Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o žačasni določitvi osnove za priznavanje 
republiškega dodatka zaposlenim udeležencem NOV, sprejet. 

S tem je, poslanke in poslanci, dnevni red današnje seje izčrpan. Zaklju- 
čujem 27. sejo Organizacijsko^političnega zbora in čeprav Skupščina nima urad- 
nih počitnic, želim vsem skupaj prijeten odmor. 

(Seja je bila zaključena ob 13. uri.) 



PRILOCE 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo 
sprememb ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vse- 
binsko novih argumentov, so v prilogah označena samo z navedbo 
odbora ali komisije, ki je poročilo pripravil, ter z datumom in opravilno 
številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Stane Dolenc, 
poslanec Republiškega zbora 

Nov temeljni zakon o elektrogospodarstvu, sprejet v aprilu leta 1965, daje 
nalogo elektro-gospodarskim podjetjem, ki proizvajajo ali prenašajo električno 
energijo, da do 30. junija 1965 opravijo vse, kar je potrebno pa prehod na poslo- 
vanje po tem, zakonu. Določila istega zakona pooblaščajo tudi republiški Izvršni 
svet, da v istem roku da soglasje k ustanovitvi, spojitvi ali pripojitvi elektro- 
gospodarskih podjetij in da določi, kako se prenese premoženje, pravice in ob- 
veznosti sedanje skupnosti elektro-gospodarskih podjetij na vdružena elektro- 
gospodarska podjetja. 

Ker se s temeljnim zakonom predvidevajo pomembne spremembe v eko- 
nomskih odnosih in v organizaciji elektro-gospodarstva — predvsem naj bi se 
elektro-gospodarstvo čimbolj vključilo v splošni gospodarski sistem — je zato 
naloga reorganizacije elektro-gospodarskih podjetij v naši republiki izrednega 
pomena. Da bi bil Republiški zbor v celoti seznanjen s potekom priprav, prosim 
predstavnika Izvršnega sveta, da razloži, kateri so bili principi, ki so vodili 
k formiranju nove organizacije elektro-gospodarstva v Sloveniji. 

Lojzka Gostenčnik, 
poslanka Prosvetno-kultuinnega zbora 

Obveščena sem, da še ni urejeno financiranje po zakonu na novo ustanovlje- 
nega Pedagoškega inštituta v Ljubljani (Uradni list SRS z dne 18. marca 1965) 
in da je to močna ovira za normalen začetek dela te ustanove. 

Kot poslanka vprašujem, zakaj se še ni uveljavil tretji odstavek 9. člena 
zakona o ustanovitvi Pedagoškega inštituta, ki določa: »Sredstva za začetek 
dela inštituta se zagotovijo iz proračuna Socialistične republike Slovenije«. 

Dalje vprašujem, kdaj bo postopek dokončno urejen in kako se konkretno 
namerava rešiti financiranje inštituta za letošnje proračunsko leto ter v kolikšni 
meri so zagotovljeni kadrovski, prostorski in drugi pogoji za uresničevanje nje- 
govega delovnega programa. 
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Dušan Barbič, 
poslanec Organizarijsko-političnega zbora 

V zvezi z izvršeno reorganizacijo republiške uprave stavljam naslednja 
vprašanja, na katera prosim za ustni odgovor na eni izmed prihodnjih sej Orga- 
nizacijsko-političnega zbora: 

1. Predvidevam, da je bil osnovni smoter reorganizacije izboljšanje funk- 
cionalnosti in organizacije poslovanja kakor tudi struktura kadrovske zasedbe 
in s tem seveda tudi znižanje izdatkov v upravi. Zanima me, v kolikšni meri so 
ti smotri realizirani in če niso, kje so vzroki in kdaj bodo ti odpravljeni? 

2. Informiran sem, da imamo večje število (okoli 80) zavodov, ki se v celoti 
ali deloma financirajo iz republiških sredstev, zato me zanima: 

— ali je družbeno upravičen in nujno potreben obstoj take mreže vseh 
zavodov? 

„a^ 'k^° preverjeno in na kakšen način, da je nujno potrebno zagotoviti 
republiška sredstva za sedanji obseg in način poslovanja teh zavodov? 

— kako se opravlja kontrola o družbeno upravičeni porabi sredstev, ki jih 
tem zavodom daje republika in kakšne podatke je dala ta kontrola? 

— ali in kako je bilo ugotovljeno, da na določenem področju ni dvotirnosti, 
tj. da na področju, za katerega je ustanovljen zavod, ne opravlja istih nalog še 
upravni organ ali kak drug zavod? 

— kakšni ukrepi so predvideni, da zavodi koordinirajo svojo dejavnost, da 
se doseže smotrna organizacija glede na obseg dela in stroške ter da se izognemo 
dvojnemu delu? 

Vilma Bukovec, 
poslanka Prosvetno-kulturnega zbora 

Slovensko narodno gledališče v Ljubljani je zadnje čase zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev v izredno kritični situaciji. Se vse do druge 'polovice junija 
ne ve, s kakšnimi sredstvi za letošnje leto dokončno razpolaga, saj vse do zdaj 
ni bila podpisana zadevna pogodba z ustanoviteljem, ki je dolžan priskrbeti 
gledališču za njegovo delo potrebna sredstva. Spričo nenadnega zmanjšanja re- 
publiških proračunov je SNG v teh dneh dobil celo telefonično obvestilo Re- 
publiškega sekretariata za kulturo in prosveto, da bo od 1. julija naprej znašala 
mesečna kvota republiške dotacije gledališču samo 17 733 000 dinarjev. Ker 

• znaša odobrena mesečna kvota subvencije drugega participanta, tj. Mestnega 
sveta 22 222 000 dinarjev, na drugi strani pa potrebuje gledališče samo za iz- 
plačilo osebnih dohodkov (plače in honorarji) povprečno vsak mesec okrog 
50 000 000 dinarjev, se bo gledališče od 1. julija t. 1. naprej (tudi z vključenimi 
lastnimi dohodki) znašlo v položaju, da ne bo imelo dovolj denarja niti za iz- 
plačilo osebnih dohodkov, kaj šele za kritje materialnih in funkcionalnih 
stroškov. 

S tem bo Slovenskemu narodnemu gledališču onemogočeno kakršnokoli 
redno delo v prihodnji sezoni in ne bo moglo izpolniti niti minimalnega delov- 
nega programa. Zaradi vsega tega SNG tudi še danes ne more skleniti z osebjem 
delovnih pogodb, preden gre na kolektivni letni dopust. 

Gre torej za pereče in akutno vprašanje: ali Slovenci hočemo in zmoremo 
imeti svojo nacionalno osrednjo Opero in Dramo, ali pa naj zaradi pomanj- 
kanja finančnih sredstev eno ali drugo ukinemo? 
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POROČILO 

o obravnavi poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
SR Slovenije za leto 1964 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora in odbor Socialno^zdravstvenega zbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov sta na skupni seji dne 8. junija 1965 obravnavala poročilo 
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije za leto 
1964.* 

Skupne seje obeh odborov so se udeležili in sodelovali v razpravi dr. Ruža 
Segedin, predsednica Socialno-zdravstvenega zbora, Erna Podbregar, republiški 
sekretar za delo, Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno^ var- 
stvo, Vinko Marošek, predstavnik republiškega sekretariata za finance in pro- 
račun, Dolfka Boštjančič, predsednica skupščine Republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev SR Slovenije, Ignac Nagode, predsednik izvršilnega od- 
bora skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slo- 
venije, dr. Bojan Spicar, direktor Republiškega zavoda za socialno zavarovanje 
in Mirko Remec, član odbora za zdravstvo in socialno politiko Republiškega 
zbora. 

Odbora sta predloženo poročilo sprejela, v razpravi pa so bila podrobneje 
obravnavana nekatera vprašanja s področja posameznih panog socialnega za- 
varovanja. 

Odbora sta ugotovila, da so samoupravni organi Republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja v preteklem letu opravili ogromno delo v zvezi s snu- 
jočim se novim pokojninskim sistemom. Ta velika aktivnost samoupravnih 
organov, kot tudi drugih republiških organov je prišla do izraza v novem 
temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju, ki je realiziral mnoga stališča 
republike Slovenije glede novega pokojninskega sistema. 

Težaven gmotni položaj upokojencev v letu 1964, kot posledica neuskla- 
jenosti ravni pokojnin ž življenjskimi stroški in gibanjem osebnih dohodkov, 
je bil osrednji problem v socialnem zavarovanju. Samoupravni organi Republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije so v mejah obstoječih 
predpisov izkoristili maksimalne možnosti za izboljšanje materialnega položaja 
upokojencev. Reševali .so ga z začasnimi zasilnimi ukrepi, (ki pa bistveno niso 
vplivali na izboljšanje gmotnega položaja upokojencev. 

V preteklem letu so bila ustvarjena znatna rezervna gmotna sredstva 
sklada pokojninskega zavarovanja, ki pa niso rezultat nepravilnega zbiranja 
sredstev, temveč občutnega zaostajanja ravni pokojnin za porastom osebnih 
dohodkov. Tako je v letu 1963 znašala povprečna starostna pokojnina 61,49% 
od povprečnega osebnega dohodka zaposlenih, leta 1964 pa znaša ta delež le 
51,44 '»/o. 

Odbora sta poudarila, da je treba izboljšati življenjski standard upoko- 
jencev in v ta namen hitreje prilagajati raven pokojnin porastu življenjskih 
stroškov in gibanju osebnih dohodkov. Da bi lahko samoupravni organi Re- 
publiške skupnosti socialnega zavarovanja realno določili valorizacijske faktorje 
in tako v večji meri vplivali na izboljšanje materialnega položaja upokojencev, 
naj pristojni republiški upravni organi čimprej pripravijo ustrezne analize o 
gibanju življenjskih stroškov in osebnih dohodkov. 

* Poročilo je registrirano v dokumentaciji Skupščine pod št. 023-13/65. 
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Odbora sta menila, di bi bilo potrebno analizirati stroške zdravstvenega 
varstva upokojencev, da bi se tako ugotovila realna potrošnja in predvidela 
n&jprimernejša oblika financiranja zdravstvenega varstva upokojencev. Pre- 
vladuje namreč mnenje, da sredstva, ki jih plačuje sklad pokojninskega za- 
varovanja za zdravstveno varstvo upokojencev, ne zadoščajo za kritje izdatkov 
zdravstvenega varstva upokojencev. 

Kljub uvedbi novega pokojninskega sistema so ostala odprta še mnoga 
vprašanja, ki jim bo treba v prihodnje posvetiti vso pozornost (zaposlovanje 
starih upokojencev itd.). 

Na področju invalidskega zavarovanja zaznamujemo v preteklem letu porast 
števila delovnih invalidov in sicer se je število invalidov od leta 1963 na 1964 
povečalo za 6,0 %. Število delovnih invalidov iz leta v leto raste glede na to, 
da delovne organizacije posvečajo premajhno skrb varstvu pri delu, de delavci 
v premajhni meri koristijo sredstva za osebno varstvo pri, delu, ki so jim na 
razpolago ter da se dosledno ne izvajajo zdravstveni pregledi pred nastopom 
dela. Delovne organizacije posvečajo premajhno pozornost tudi razvoju ob- 
ratnih ambulant, saj v zadnjih letih ugotavljamo, da število obratnih ambulant 
stagnira oziroma celo upada. V premajhni meri tudi proučujejo problematiko 
nesreč na poti na delo in na poti z dela ter vpliva invalidnosti na produktivnost 
dela. Glede na tako stanje sta bila odbora mnenja, da je treba okrepiti higi- 
ensko-tehnično1 varnost pri delu, razvijati zdravstveno preventivo in zdrav- 
stveno prosveto ter tej pomembni dejavnosti zagotoviti tudi potrebna finančna 
sredstva in zaostriti odgovornost delavcev ter pristojnih činiteljev za dosledno 
uporabo' zaščitnih sredstev. 

Na področju poklicne rehabilitacije invalidov v preteklem letu ni bil dosežen 
bistveni napredek. Na poklicni rehabilitaciji sta bila v letu 1964 le 302 invalida, 
čeprav je bila pravica do poklicne rehabilitacije priznana 1624 zavarovancem 
•— delovnim invalidom. Delovne invalide se vse preveč usmerja v upokojitev, 
kar neugodno vpliva na njihov materialni položaj in psihično stanje. Zaposlo- 
vanje invalidov je iz leta v leto težje. Delovne organizacije v premajhni meri 
upoštevajo stališča, ki sta jih Soeialno-zdravstveni zbor in Gospodarski zbor 
Skupščine SR Slovenije sprejela spomladi 1964, ko sta obravnavala proble- 
matiko invalidnih oseb v Sloveniji. Vprašanje zaposlovanja invalidov je pereče 
predvsem v sedanji težavni gospodarski situaciji, saj se celo dogaja, da gospo- 
darske organizacije ob redukciji delovne sile odpuščajo prav delovne invalide. 
Zato bi bilo treba z zakonskimi predpisi urediti vprašanje stimulacije delovnih 
organizacij glede zaposlovanja invalidov. Dokler to vprašanje ne bo rešeno 
z zakonom, naj skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev z ustreznimi instrumenti financiranja invalidskega zavarovanja vpliva 
na večje zaposlovanje invalidov. 

Posebno je pereče vprašanje habilitacije in poklicne rehabilitacije inva- 
lidne mladine. Le majhno število prizadete mladine uveljavlja pravico do po- 
klicne rehabilitacije. Vzrok je v tem, ker je tozadevni postopek po uredbi o 
rehabilitaciji otrok zavarovancev zelo kompliciran in ker ponekod ne delujejo 
več komisije za kategorizacijo glede na to, da občine nimajo potrebnih sredstev 
za kategorizacijo. Glede priznanja pravice do rehabilitacije otrok zavarovancev 
sta bila odbora mnenja, da so kriteriji za pridobitev te pravice prestrogi in da 
interesi prizadetih otrok in celotne družbe terjajo, da omogočimo pridobitev 
pravic edo poklicne rehabilitacije čim večjemu številu otrok. Da bi čim več 
otrok uveljavilo pravico do poklicne rehabilitacije, je neobhodno potrebno po- 
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enostaviti postopek za pridobitev pravice do rehabilitacije, zlasti pa odpraviti 
sedanje dupliranje poslov, ki jih opravljajo komisije za kategorizacijo in inva- 
lidske komisije. 

Odbora sta ugotovila, da se poklicna rehabilitacija v primerjavi z medi- 
cinsko rehabilitacijo podcenjuje, saj se pri medicinski rehabilitaciji ne pojavlja 
problem financiranja. Podpirati je treba zavode za medicinsko in poklicno reha- 
bilitacijo otrok in mladine. 

Na področju otroškega dodatka v preteklem letu ni bil dosežen praktično 
nikakršen napredek, saj je bil otroški dodatek povečan le za 600 din na enega 
otroka. Čimprej je treba revidirati sedanji sistem otroškega dodatka, ki ga je 
družbeni in gospodarski razvoj že prerasel. Zvezni zakon, ki naj bi bil temeljni, 
bi moral glede na specifične pogoje po posameznih republikah prepustiti kon- 
kretno reševanje vprašanja otroškega dodatka republikam in omogočiti vklju- 
čitev te institucije v komunalni sistem. Otroški dodatek bi moral biti važen 
element varstva družine. Od pravilne ureditve sistema otroškega dodatka bo 
tudi odvisna rešitev vprašanja sofinanciranja otroškega varstva. 

Na področju zdravstvenega zavarovanja je za leto 1964 značilen intenziven 
porast števila zavarovancev, znatno povečanje obolevnosti in odsotnosti z dela 
ter povečanje stroškov zdravstvenega varstva. 

Odbora sta posvetila posebno pozornost porastu izdatkov za zdravstveno 
varstvo in trošenju sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja. Ugotovila sta, 
da so celotni dohodki skladov zdravstvenega zavarovanja znatno< porasli (po- 
večanje za 42,2'% nasproti letu 1963). Prav tako se stalno veča udeležba zdrav- 
stvenega zavarovanja v narodnem dohodku. Tako je delež zdravstvenega za- 
varovanja od leta 1959, ko je znašal 4,0'°/», porastel na 6,1 °/o v letu 1964 ali 
za 52,5 "/o. Na znaten porast izdatkov sklada zdravstvenega zavarovanja je 
močno vplival bolniški stalež, ki nenehno raste. Še večji porast bolniškega sta- 
leža pa ugotavljamo v letošnjem letu, ko skušajo gospodarske organizacije 
prebroditi svoje težave tudi na račun socialnega zavarovanja. Zdravstvena 
služba mora take pojave budno spremljati in zaostriti kriterije za odrejanje 
bolniškega staleža. 

Na povečanje izdatkov za zdravstveno varstvo' v znatni meri vpliva tudi 
slaba organizacija v nekaterih zdravstvenih zavodih in slaba funkcionalna inte- 
gracija zdravstvene službe. Odbora sta ugotovila, da zdravniki splošne prakse 
često neupravičeno pošiljajo paciente k specialistom. Tako je bilo v mestu 
Ljubljana s strani osnovne zdravstvene službe 70 % zavarovancev napotenih 
v specialistične ambulante. Dogaja se tudi, da zdravniki ponekod umetno 
ustvarjajo večje število storitev v težnji, da bi ustvarili čim večji dohodek 
zavodu, v katerem so zaposleni, pa tudi sebi. 

Odbora sta nadalje ugotovila, da tudi zavarovanci svojih pravic vedno ne 
koristijo ekonomično. Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo umestno proučiti, ali 
ne bi pri kritju stroškov za določene zdravstvene usluge prispevali ustrezen 
delež tudi zavarovanci sami. To bi nedvomno prispevalo k racionalnejšemu 
trošenju sredstev s strani samih zavarovancev. 

Odbora sta poudarila, da je treba v bodoče posvetiti vso pozornost smo- 
trnemu gospodarjenju s sredstvi socialnega zavarovanja, ki predstavljajo znaten 
delež narodnega dohodka (leta 1959 10,3 l0/o, leta 1964 pa že 14,1%). Neobhodno 
potrebno je, da tudi na področju zdravstvenega zavarovanja pridemo do jasnega 
koncepta gibanja dohodkov in izdatkov za zdravstveno zavarovanje v odnosu na 
rast narodnega dohodka. Izdatke skladov zdravstvenega zavarovanja je treba 
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uskladiti z materialnimi zmogljivostmi naše družbe. Nujno je, da se zato tako 
socialno zavarovanje kot zdravstvo z vso odgovornostjo vključi v splošna pri- 
zadevanja za stabilizacijo gospodarstva. V na namen naj samoupravni organi 
zdravstvenih zavodov z ustreznim oblikovanjem in z delitvijo dohodka, z iz- 
boljšanjem organizacije dela, s funkcionalno integracijo zdravstvene službe, 
s strokovnim usposabljanjem kadrov itd. prispevajo k racionalnejšemu trošenju 
sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja. Smotrnejše gospodarjenje v zdrav- 
stvenih zavodih neobhodno terja tudi analitične in ekonomske kadre, čemur 
je treba v bodoče posvetiti večjo skrb. 

Odbora sta tudi razpravljala o organizaciji in službi socialnega zavarovanja. 
Menila sta, da je treba proučiti organizacijo godalnega zavarovanja in najti 
ustreznejše rešitve, glede na to, da sedanja organizacija v celoti več ne zado- 
voljuje. Nadalje sta odbora menila, da je treba skladno z zakonom o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja čimprej preiti k financiranju službe 
socialnega zavarovanja na osnovi delovnih programov zavodov. Da bi lahka 
služba socialnega zavarovanja uspešneje in kvalitetneje opravljala svoje naloge, 
se mora izboljšati struktura kadrov v korist kadrov z višjo in visoko izobrazbo. 

Odbora sta menila, da je pomanjkljivost tistega dela poročila o poslovanju 
socialnega zavarovanja za leto 1964, ki obravnava zdravstveno zavarovanje v 
komunalnih skupnostih v tem, ker iz poročila ni dovolj razvidno gospodarjenje 
s sredstvi skladov zdravstvenega zavarovanja, kako so se instrumenti finan- 
ciranja zdravstvenega zavarovanja določali ter kakšen vpliv so imeli in pri- 
zadevanje samoupravnih organov Republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
glede izpopolnitev sistema pozavarovanja glede na stališča, ki jih je v letu 1964 
sprejela Republiška skupščina. Glede na pripombe poslancev sta odbora sprejela 
sklep, naj se poročilo dopolni v smislu navedenih pripomb. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Kolariča. 

St.: 023-13/65 
Ljubljana, 23. 6. 1965 

PREDLOG ZAKONA 
o odmeri vodnega prispevka za leto 1965 

1. člen 

Industrijske in rudarske gospodarske organizacije plačujejo za izkoriščeno 
ali uporabljeno vodo vodni prispevek za čas od 1. aprila 1965 do 31. decembra 
1965 v višini odškodnine, ki so jo plačevale do 31. marca .1965 za izkoriščeno 
ali uporabljeno' vodo. 

Druge organizacije, civilne pravne osebe in občani, ki opravljajo obrtne in 
druge podobne dejavnosti, ne plačujejo vodnega prispevka iz prejšnjega od- 
stavka. 

Vodni prispevek za onesnaženo vodo, izpuščeno v naravne ali umetne vodne 
tokove ali druge zbiralnike, se v letu 1965 ne plačuje. 

2. člen 

Zavezanci iz 1. člena tega zakona, ki ugotavljajo količino proizvedene 
električne energije oziroma količino izkoriščene ali uporabljene vode s tehnično 
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merilno napravo, so dolžni prispevek obračunati in plačati mesečno za nazaj 
najkasneje do desetega v mesecu. 

Drugi zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, so 
dolžni priglasiti količino izkoriščene ali uporabljene vode za vodno gospodarstvo 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu v roku, ki ga ta določi v skladu 
s predpisi o prispevkih in davkih občanov. Hkrati s priglasitvijo so zavezanci 
dolžni plačati vodni prispevek, preračunan na priglašeno količino* vode, naj- 
kasneje do desetega v mesecu. Pristojni organ odmeri vodni prispevek in izda 
odločbo o odmeri, ko ugotovi vsa dejstva in okoliščine, ki imajo pomen za 
odločbo o odmeri vodnega prispevka. Po pravnomočnosti odločbe mora zave- 
zanec plačati razliko do višine odmerjenega vodnega prispevka. 

3. člen 
Uporabniki in lastniki zemljišč na območju, za katero so vodne skupnosti 

določile vodni prispevek za leto 1965, plačujejo vodnim skupnostim odškodnino 
za varstvo zemljišč in objektov pred škodljivim delovanjem voda (obramba 
pred vodo) v višini, kot so določile vodne skupnosti vodni prispevek za 1. 1965. 

Odškodnina iz prejšnjega odstavka se plačuje od 1. aprila 1965 do 31. de- 
cembra 1965. 

Sredstva iz odškodnine se uporabljajo za izvrševanje vodno gospodarskih 
del po programih vodnih skupnosti za leto 1965. 

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena plačujejo odškodnino tako, kakor 
se je doslej plačeval vodni prispevek vodni skupnosti. 

4. člen 
Vodni prispevek iz 1. člena tega zakona je dohodek vodnega sklada SR 

Slovenije in se vplačuje na njegov žiro račun. 

5. člen 

Ta zaken začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z uveljavitvijo temeljnega zakona o vodah (Uradni list SFRJ, št. 13/65) 
je s 1/4-1965 prenehal dosedanji način financiranja vodnega gospodarstva. V 
okviru načel temeljnega zakona o vodah določi način financiranja republiški 
zakon o vodah. Zaradi obsežnosti in vsestranske problematike pa je mogoče 
realno računati, da bo lahko Skupščina SR Slovenije sprejela republiški zakon 
o vodah šele proti koncu leta. Tekoče finaciranje vodnogospodarskih dejavnosti 
pa terja takojšnjo rešitev, zato ni mogoče čakati na sprejetje republiškega 
zakona o vodah. S 1. aprilom tega leta so ostale vodne skupnosti brez sredstev, 
pa tudi vodnemu skladu SR Slovenije ne pritekajo več odškodnine. Delo po 
planih vodnih skupnosti in vodnega sklada SR Slovenije je zaostalo; nekatere 
vodne skupnosti so začele gradbišča zapirati in odpuščati delavce. 

Republiški sekretari t za urbanizem je sicer pripravil osnutek zakona za 
definitivno financiranje vodnega gospodarstva. Pri poskusu uveljavljanja enakih 
obremenitev iste panoge po načelih 74. člena temeljnega zakona o vodah pa 
je prišlo do občutnih sprememb v obremenitvi posameznih industrij nasproti 
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dosedanjim obremenitvam, čeprav je ostala v globalu obremenitev republiki 
približno enaka. V sedanji gospodarski situaciji bi nepredvideno in občutno 
povečanje dajatev spravilo nekatere gospodarske organizacije zlasti pa elektro 
gospodarstvo v težak gospodarski položaj. Se težje bi bilo sprejeti tako pove- 
čanje dajatev z veljavnostjo za nazaj (od 1. aprila dalje), čeprav to dovoljuje 
temeljni zakon o vodah (129. člen). 

Temeljni zakon o vodah je prinesel bistvene spremembe v organizaciji in 
financiranju vodnogospodarske dejavnosti. Dosedanje splošne in posebne vodne 
skupnosti so odigrale važno vlogo v vodnem gospodarstvu, saj so v pomembni 
meri organizirale interesente, da so s svojimi sredstvi gradili vodnogospodarske 
objekte. V novem republiškem zakonu o vodah bo treba izkoristiti dobre iz- 
kušnje iz poslovanja vodnih skupnosti. Vodno gospodarske organizacije naj 
bi. dobile primeren ekonomski stimulans za svoje delo ter naj bi imele še 
vnaprej pobudo za združevanje interesentov in njihove finančne soudeležbe 
na izvedbo novih del. Financiranje naj bi bilo široko, toda načelno postavljeno 
na stroškovno podlago: kdor povzroči več škode z onesnaženjem vode, naj plača 
več; če pa odpadne vode čisti, se mu prispevek zmanjša oziroma se prispevka 
oprosti pri vračanju popolnoma čiste vode. 

Navedena načela kažejo, da bo treba za republiški zakon o vodah rešiti 
pomembne probleme, kar bo zahtevalo precej več časa. Tekoče delo pa terja 
takojšnjo, čeprav začasno1 rešitev najvažnejšega problema, tj. financiranja za 
obdobje od 1. aprila do konca leta, ker bi sicer lahko nastala težka škoda na 
vodnogospodarskih objektih, če bi se nehali graditi in vzdrževati, ter nenado- 
mestljiva izguba na specializiranih kadrih,., ki bi odšli. 

Predlog zakona ureja financiranje vodnega gospodarstva v letu 1965 na 
dosedanji način in v dosedanji višini. Drži se načela, naj se obremenitve go- 
spodarskih organizacij letos ne spremenijo, marveč naj ostanejo v isti višini 
kot so veljale do 31. 3. 1965. Iz tega razloga predvideva predlog zakona opro- 
stitev vodnega prispevka za vse potrošnike vode, ki po dosedanjih predpisih 
niso bili zavezani plačevati odškodnine za uporabljeno, izkoriščeno ali onesna- 
ženo vodo. 

Obvezniki za plačevanje dosedanje odškodnine za uporabo in izkoriščanje 
vode v višini 2 oziroma 3 din/m3 ter 0,08 din/kWh, za hidroenergijo in 0,03 
din/kWh za termoenergijo po odloku o odškodninah, ki jih plačujejo industrijske 
in rudarske organizacije za uporabo- ali izkoriščanje vode v letu 1963 (Uradni 
list SFRJ, št. 25/63) plačujejo odslej vodni prispevek po istih tarifah za čas od 
1/4 do 31/12-1965 in na isti način, kot so bili dolžni plačati odškodnino pred 
1/4-965. Ta sredstva se zbirajo v vodnem skladu SR Slovenije in se bodo upo- 
rabljala po programu, ki ga sprejme upravni odbor sklada. V letu 1964 je bilo 
na račun odškodnin zbranih pri republiškem vodnem skladu 562 milijonov din, 
v letu 1965 pa se predvideva 650 milijonov din. Povišanje je posledica večje 
uporabe vode ter točnejše ugotovitve vodnih količin. 

Vodne skupnosti so v letu 1965 že imele občne zbore ter so na njih sprejele 
programe del ter tudi določile vodne prispevke svojih članov. Vodnogospodarske 
organizacije so že po temeljnem zakonu o vodah upravljavci varstvenih vodno- 
gospodarskih objektov in tudi drugih objektov, ki so jim dodeljeni kot osnovna 
sredstva. Vrednost obstoječih varstvenih objektov je v. Sloveniji okoli 50 miilijard 
dinarjev. S temi osnovnimi sredstvi nudijo drugim gospodarskim organizacijam 
in občanom storitve, za katere lahko zaračunajo odškodnino. Za letos bo višina 
odškodnine enaka vodnemu prispevku, ki so ga občni zibori vodnih skupnosti že 
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določili in ki se je kot tak pobiral do 31/3-1965. Od 1/4-1965 pa se ta vodni pri- 
spevek prekvalificira v smilu temeljnega zakona o vodah v odškodnino, ki se po- 
bira do 3.1/12-1965. Iz teh zbranih odškodnin bodo vodne skupnosti lahko izvajale 
svoje programe, ki so jih sprejele za leto 1965. Splošne vodne skupnosti so 
zbrale v letu 1965 od svojih članov za 2286 milijonov din prispevkov. V letu 
1965 je bila na občnih zborih sprejeta obveznost za 2441 milijonov din pri- 
spevkov; od tega se zbere 1U kot prispevek, 3A pa kot odškodnina. 

S sprejetjem tega zakona, ki naj bi veljal le do konca leta 1965, bo omo- 
gočeno vodnim skupnostim, da bodo nadaljevale delo na osnovi programa dela, 
ki je bil tudi podlaga za določitev vodnega prispevka. Prav tako bo tudi vodni 
sklad SRS lahko izvajal že sprejeti program dela. Gospodarske organizacije ne 
bodo obremenjene bolj, kot so bile ob začetku leta, ko so že vedele za višino 
prispevka in odškodnine. Na voljo bo tudi čas, da se ob širokem sodelovanju 
vseh prizadetih temeljito prouči in pripravi republiški zakon o vodah, ki bo 
tudi obdelal bolj smotrn način zbiranja sredstev ter dal pravno podlago za 
splošno politiko pri izvajanju vodnogospodarskih del v SR Sloveniji. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svojih sejah 
16. in 21. junija 1965 obravnavala predlog zakona o odmeri vodnega prispevka 
za leto 1965, ki ga je predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi zakonskega predloga je komisija prišla do naslednjih 
stališč: 

1. S temeljnim zakonom o vodah (Ur. 1. SFRJ št. 13-262/65) se uvaja nov 
režim plačevanja vodnega prispevka in odškodnine vodnogospodarskim orga- 
nizacijam za uporabo vodnogospodarskih objektov in naprav (69. in si. členi). 
Realizacijo tega režima prepušča zvezni zakon republikam; republika predpiše 
s svojim zakonom višino vodnega prispevka na podlagi kriterijev, določenih 
z zveznim zakonom, osnove in merila za oprostitve in olajšave pri plačevanju 
vodnega prispevka ter način in pogoje za določanje odškodnin. Navedeni novi 
režim se precej razlikuje od dosedanjega, ki je veljal v naši republiki. Zvezni 
zakon je bil objavljen 31. marca 1965, pričel pa je veljati 8. aprila 1965, s tem 
da se njegove določbe o vodnem prispevku in o odškodninah uporabljajo že 
od 1. aprila 1965 (129. člen). Obdržal je sicer v veljavi pravilnik o vodnem 
prispevku iz 1. 1952 (Ur. 1. FLRJ št. 24/52), in sicer tako, da ta pravilnik neha 
veljati z izdajo republiških predpisov, najpozneje pa 31. decembra 1965 (128. čl.). 
Po interpretaciji zveznega upravnega organa, pristojnega za področje vodnega 
gospodarstva, so glede na ostale določbe temeljnega zakona o vodnem prispevku 
ostale v veljavi samo tiste določbe omenjenega pravilnika, ki se nanašajo na 
postopek, ne pa tudi njegove materialne določbe. 

Ker se omenjene določbe temeljnega zakona o vodah uporabljajo s 1. aprilom 
1965, režim zveznega zakona pa se realizira šel? z republiškim zakonom o 
vodah oziroma o odmeri vodnega prispevka in o odškodninah, bi do uveljavitve 
republiškega zakona ostal vodni sklad oziroma vodnogospodarske skupnosti brez 
pravnega naslova za izterjavamje vodnega prispevka oziroma odškodnin. To 
pomeni, da je izdaja republiškega zakona nujna, ker bi sicer nastala velika 
škoda za vodno gospodarstvo v republiki. 

19 
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Iz povedanega izhaja, da temeljni zvezni zakon o vodah, ki spreminja ob- 
stoječi sistem določanja vodnih prispevkov in odškodnin, uveljavlja novi sistem 
že s 1. aprilom 1965, se pravi še pred časom, ko je zvezni zakon pričel veljati, 
in ne uvaja nikakršnega predhodnega režima oziroma vmesnega časa, v katerem 
bi republike mogle ta režim praktično pripraviti in ga s svojimi zakoni reali- 
zirati. Ce pa ga republika ne more takoj realizirati, nastane za vodno gospo- 
darstvo na njenem območju velika škoda. 

2. Iz obrazložitve zakona in poročila predstavnika Izvršnega sveta, ki ga 
je podal na seji komisije, izhaja, da je novi režim vodnega prispevka in od- 
škodnin, ki je predviđen v zveznem zakonu, praktično nemogoče realizirati 
pred koncem 1. 1965. Ze sam ugotovitveni tehnični postopek za določitev osnov 
oziroma višine vodnega prispevka po elementih, ki jih predvideva zvezni zakon, 
zahteva daljši čas in ga posebna komisija Republiškega sekretariata $a urba- 
nizem že proučuje. Zvezni zakon tudi terja, da republike medsebojno sodelujejo 
pri določanju vodnega prispevka, da bi imele delovne organizacije in delovni 
ljudje pri poslovanju in delitvi družbenega proizvoda enake pogoje za gospo- 
darjenje (74. člen); takšno sodelovanje prav tako zahteva določen čas. Po pre- 
liminarnih izračunih bi takojšnja realizacija določb zveznega zakona, če bi sploh 
tehnično bila izvedljiva, po izjavi predstavnika Izvršnega sveta v precej večji 
višini kot doslej obremenila delovne organizacije, kar ne bi bilo v skladu s 
splošno politiko stabilizacije gospodarstva. 

Ker določbe zveznega zakona niso takoj uresničljive, ureditev problema z 
republiškim zakonom pa je nujna, se je predlagatelj zakona odločil, naj bi 
obstoječi režim kot začasen ostal še naprej v veljavi, dokler ne bo' mogoče z 
republiškim zakonom uveljaviti novega režima po zveznem zakonu, najpozneje 
do konca leta 1965. • 

3. Ze iz povedanega izhaja, da predlog zakona ni, oziroma ne more biti 
v skladu z zveznim temeljnim zakonom o vodah. Teh neskladnosti je po mnenju 
komisije več; navedene bodo glavne, ki so značilne za režim po zveznem zakonu 
oziroma po predlogu republiškega zakona. 

Zvezni zakon nasploh zavezuje delovne in druge organizacije, civilne pravne 
osebe in občane k plačevanju prispevka za rabo in izkoriščanje voda za določene 
gospodarske ali komunalne namene ali zaradi izpuščanja onesnaženih voda; 
hkrati zadolžuje republiko, da v svojem zakonu določi osnove in merila, na 
podlagi katerih so dovoljene oprostitve oziroma olajšave glede plačevanja vod- 
nega prispevka (69. čl.). Predlog zakona teh osnov in meril ne določa, ampak 
obvezuje k plačevanju vodnega prispevka le dosedanje zavezance (industrijske 
in rudarske organizacije), v celoti pa oprošča plačevanje vodnega prispevka za 
onesnaženo vodo, izpuščeno v naravne ah umetne vodne tokove ali druge zbi- 
ralnike (1. člen). 

Višino vodnega prispevka določa po zveznem zakonu (74. člen) republika 
enako za vse zavezance istega gospodarskega področja oziroma iste gospodarske 
panoge, pri čemer mora gledati, da je vodni prispevek primeren njihovim 
gospodarskim možnostim. Ce se je leta 1963 v odloku o odškodninah, ki jih 
plačujejo industrijske in rudarske organizacije za uporabo ali izkoriščanje vode 
(Ur. 1. SFRJ št. 25/63) — na tej osnovi bazira 1. člen predloga zakona — deloma 
določala po navedenih kriterijih, ni po mnenju komisije dvoma, da so se ti 
kriteriji do danes spremenili oziroma se bodo spremenili v zvezi z bližnjimi 
ukrepi za stabilizacijo našega gospodarstva. Predlog zakona tega ne preverja, 
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zlasti pa ne določa kriterije za druga področja, ki bi v zvezi z zgoraj povedanim 
tudi prišla v poštev za plačevanje vodnega prispevka. 

Po temeljnem zakonu o vodah je odškodnina dohodek vodnogospodarske 
organizacije, katerega višino določa sama, republiški zakon pa lahko intervenira 
le v smeri, da določi način in pogoje za določanje odškodnine (95. člen). Od- 
škodnina se določa posebej za osuševanje zemljišč, za namakanje zemljišč, za 
varstvo zemljišč pred erozijo, za preskrbo z vodo itd. (87. člen), in sicer po 
osnovnih elementih, ki so določeni v zveznem zakonu (88. do 94. člena). Po 
predlogu zakona (3. člen) se obvezujejo zavezanci, da plačujejo odškodnino' za 
varstvo zemljišč in objektov pred škodljivim delovanjem voda v višini kot so 
določile vodne skupnosti vodni prispevek za leto 1965. 

4. V obravnavi vprašanja, ali je mogoče v republiki sprejeti zakon, ki ni 
v skladu z zveznim zakonom, je komisija prišla do stališča, da je to v obrav- 
navanem primeru, ki samo začasno ureja prehodni režim, mogoče. 

Po določbi 126. člena ustave SFRJ so republike odgovorne za izvrševanje 
zveznih zakonov na svojem območju. Ta ustavnopravna obveznost republike 
obstaja seveda ob osnovni postavki, da je zvezni zakon tudi praktično možno 
izvršiti; izven tega okvira omenjena ustavna norma po mnenju komisije ne 
more delovati. Zvezni zakon, ki v roku, ki ga sam postavlja, praktično ni iz- 
vedljiv, v tem delu ne more biti skladen z ustavo SFRJ. Republiški zakon, ki 
namesto zveznega zakona regulira predhodni režim prav zato, da bi v primernem 
času omogočil njegovo izvršitev, po mnenju komisije suplira zvezni zakon, ozi- 
roma regulira praznino, ki je nastala, in ki bi, če ostane neurejena, lahko 
povzročila veliko škodo vodnemu gospodarstvu na območju republike, ki je 
za to področje samostojno odgovorna. Komisija meni, da je predlog zakona, ki 
sicer ni v skladu z zveznim zakonom, v skladu z ustavo SFRJ, medtem ko 
temeljni zvezni zakon o vodah v tistem delu, v katerem določa, da glede vod- 
nega prispevka in odškodnin veljajo njegove določbe že s 1. aprilom 1965, ni 
v skladu z ustavo SFRJ. — SR Hrvatska je sprejela v osnovnem konceptu in 
po vsebini enak zakon (Narodne novine SRH, št. 23/65). kot ga sedaj predlaga 
naš Izvršni svet. 

V podrobni obravnavi je komisija predlagala spremembe posameznih določb 
zakonskega predloga: 

a) v 1. členu: besedilo naj se poenostavi tako, da se določbi drugega 
in tretjega odstavka črtata; 

b) v 3. členu: besedilo »{obramba pred vodo)« v prvem odstavku naj 
se črta. 

Predstavnik Izvršnega sveta se o predlaganih spremembah ni izjavil. 
Št.: 420-10/65 
Ljubljana, 26. 6. 1965 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slove- 
nije je na seji dne 2. julija 1965 razpravljal o predlogu zakona o odmeri vodnega 
prispevka za leto 1965, katerega je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Predlagani zakon začasno ureja plačevanje in uporabo vodnega prispevka, 
katerega plačujejo industrijske in rudarske gospodarske organizacije za obdobje, 
dokler ne bo sprejet na osnovi temeljnega zakona o vodah ustrezni republiški 
zakon, najkasneje pa do konca leta 1965. Začasna ureditev financiranja vodnega 
gospodarstva je po mnenju odbora nujna, ker se s temeljnim zakonom ukinja 

19* 



292 Priloge 

dosedanji način zbiranja prispevkov za vodni sklad že s 1. aprilom 1965, zaradi 
številnih tehničnih problemov pa ni bilo mogoče takoj sprejeti republiški zakon 
o vodah, dočim zahteva sistem vodnega gospodarstva kontinuirani dotok 
sredstev za opravljanje svojih obveznosti. 

V podrobni obravnavi se je odbor strinjal s predlaganim amandmajem 
zakonodaj no-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 1. in 3. členu predloga 
zakona ter z dodatnim predlogom Izvršnega sveta, po katerem se 2. odstavek 
2: člena glasi: 

»Drugi zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka, so dolžni 
priglasiti količino izkoriščene ali uporabljene vode za vodno gospodarstvo pri- 
stojnemu občinskemu upravnemu organu mesečno za nazaj najkasneje do de- 
setega v mesecu. Hkrati s priglasitvijo so zavezanci dolžni plačati vodni pri- 
spevek, preračunan na priglašeno količino vode. Pristojni organ odmeri vodni 
prispevek in izda odločbo o odmeri, ko ugotovi vsa dejstva in okoliščine, ki imajo 
pomen za odločbo o odmeri vodnega prispevka. Po pravnomočnosti odločbe 
mora zavezanec plačati razliko do višine odmerjenega vodnega prispevka.« 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog 
zakona skupno s predlaganimi spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Z.a poročevalca je odbor določil poslanca inž. Rafaela Barago. 

Št.: 420-10/65 
Ljubljana, 2. julija 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 24. 6. 1965, št. 420-10/65. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji 
v Ljudski republiki Sloveniji 

1. člen 

V zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 
(Uradni list LRS, št. 10-61/48, št. 17-80/58, št. 17-72/59 in št. 18-159/61) se 
38. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Zadeve agrarne reforme in kolonizacije po tem zakonu opravlja občinski 
upravni organ, ki je pristojen za premoženjskopravna razmerja. Če ležijo raz- 
laščene nepremičnine na območju več občin, opravlja te zadeve občinski upravni 
organ, pristojen za premoženjskopravna razmerja tiste občine, kjer leži pretežni 
del razlaščenih nepremičnin«. 

2. člen 
51. člen se črta. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z zveznim zakonom o spremembah o agrarni reformi in kolonizaciji (Uradni 
list SFRJ, št. 10/65) je v 1. členu določeno, da opravlja zadeve agrarne reforme 
in kolonizacije občinski upravni organ, ki je pristojen za premoženjskopravna 
razmerja. V 2. členu pa je dano republikam pooblastilo, da predpišejo rok, v 
katerem morajo biti končni postopki, ki se nanašajo na raziskovanje prilastitev 
državnih zemljišč ter zemljišč bivših agrarnih in podobnih premoženjskih 
skupnosti. 

Glede na omenjene določbe je treba ustrezno spremeniti tudi republiški 
zakon o agrarni reformi in kolonizaciji, kolikor določa pristojnost upravnega, 
organa v zadevah agrarne reforme in rok za dokončanje postopkov o razisko- 
vanju prilastitev. 

Zato je treba spremeniti 38. člen republiškega zakona in določiti pristojni 
upravni organ, kot je to razvidno iz 1. člena predloga zakona. 

Ker je raziskovanje prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih 
skupnosti urejeno s posebnim republiškim zakonom, je postal 51. člen zakona 
o agrarni reformi nepotreben in naj se črta. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SE Slovenije je na svoji seji dne 
16. 6. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah zakona O' agrarni reformi 
in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji. 

V načelni obravnavi ni bilo predlogov za spremembe oziroma dopolnitve 
zakonskega predloga. 

V podrobni obravnavi je bilo opozorjeno, da določba 2. člena lahko ostane 
v primeru, če bo sočasno' sprejet poseben republiški zakon o raziskovanju pri- 
lastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti, ki bo po izjavi 
predstavnika Izvršnega sveta v kratkem predložen Skupščini SR Slovenije; 
v nasprotnem primeru bi bilo treba določbo 2. člena črtati ter njegovo vsebino 
prenesti v omenjeni zakon o raziskovanju prilastitev. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je mnenja, da je 
predlog zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga 
pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 462-2/65 
Ljubljana, 16. 6. 1965 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora —r poro- 
čilo z dne 29. 6. 1965, št. 462-2/65. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora — poročita z dne 1. 7. 1965, št. 462-2/65. 
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PREDLOG ZAKONA 

o prometnem davku od nepremičnin in pravic 

1. člen 

Prometni -davek od nepremičnin in pravic se v Socialistični republiki Slo- 
veniji določa, obračunava in predpisuje po določbah temeljnega zakona o pro- 
metnem idavku od nepremičnin in pravic (Uradni list SFRJ, št. 12-217/65) in po 
določbah tega zakona. 

Prometni davek od nepremičnin in pravic vpelje in določi stopnje tega 
davka občinska skupščina s svojim odlokom. 

Prometni davek od nepremičnin in pravic je dohodek občine. 

2. člen 

Poleg primerov iz 5. člena temeljnega zakona o prometnem davku od ne- 
premičnin in pravic se prometni davek od nepremičnin in pravde ne plača tudi, 
če gre za prenos stanovanjske hiše oziroma stanovanja, ki je po' 109. členu 
zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 37-209/64) opro- 
ščena davka od stavb. 

Prometni davek od nepremičnin in pravic se ne plača tudi tedaj, če je 
prenos oproščen prometnega davka po drugih predpisih. 

3. člen 

Davčni zavezanec za prometni davek od nepremičnin in pravic mora na- 
povedati nastanek davčne obveznosti pristojnemu občinskemu upravnemu or- 
ganu v petnajstih dneh od dneva, ko je nastala davčna obveznost. Napoved se 
opravi s predložitvijo listine, s katero so se prenesle nepremičnine ali pravice. 

4. člen 

Pristojni občinski upravni organ mora izdati davčnemu zavezancu odločbo 
o odmeri prometnega davka v enem mesecu od dneva, ko prejme napoved po 
prejšnjem členu. Ce pristojni občinski upravni organ ne more v tem roku 
ugotoviti davčne osnove, mora začasno odmeriti davek po priglašeni davčni 
osnovi in ga v nadaljnjih tridesetih dineh popraviti po davčni osnovi, ki jo je 
ugotovila komisija iz; 10. člena temeljnega zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic. Ce pristojni občinski upravni organ v tem roku ne po- 
pravi obračuna, se šteje, da je začasni obračun dokončen. 

Cenilno komisijo iz 10. člena temeljnega zakon o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic imenuje za finance pristojni občinski upravni organ. 

5. člen 

Če prenese občan na državni organ, delovno ali drugo organizacijo pravico, 
ki se ne vpiše v javne knjige, ne sme organ ali organizacija izplačati povračila 
za kupljeno pravico, preden ni odmerjen prometni davek. Če zavezanec ne 
izkaže, da je prometni davek že poravnal, mora organ ah organizacija odtegniti 
prometni davek ob izplačilu povračila in ga v sedmih dneh nakazati pristojni 



Priloge 295 

občini. Ob delnem izplačilu se sme odtegniti samo toliko prometnega davka, 
kolikor ga odpade na izplačani znesek. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Temeljni zakon o prometnem davku od nepremičnin in pravic (Uradni list 
SFRJ, št. 12-217/65) na novo ureja in usklajuje z ustavo plačevanje prometnega 
davka od prenosa nepremičnin in pravic za plačilo. Do sedaj je bilo plačevanje 
tega davka urejeno z zvezno uredbo o prometnem davku od nepremičnin in 
pravic. Ta uredba je v celoti urejala vso ustrezno materijo in je hkrati predpi- 
sovala tudi stopnje tega davka, ki so bile za vso državo enotne. Tudi novi 
temeljni zakon o prometnem davku od nepremičnin in pravic ureja vsa načela, 
po katerih se predpisuje in pobira prometni davek od nepremičnin in pravic, 
ne predpisuje pa stopenj tega davka, ker je ta 'davek dohodek občin, ki zato 
same predpisujejo stopnje za ta davek. Temeljni zakon za zdaj ne omejuje občin 
pri določanju stopenj prometnega davka od nepremičnin in pravic, predvideva 
pa možnost, da se z zveznim zakonom določijo meje, v katerih bi občine smele 
določati stopnje tega davka. Temeljni zakon pooblašča tudi republike, da smejo 
v svojih zakonih določiti meje, v katerih občine določajo stopnje prometnega 
davka od nepremičnin. 

Temeljni zakon o prometnem davku od nepremičnin in pravic že sam do 
podrobnosti ureja celotno materijo predpisovanja, odmerjanja in plačevanja 
tega davka. Republiškim zakonom je prepuščeno le, da določijo način in rok, 
v katerem mora davčni zavezanec napovedati pristojnemu občinskemu uprav- 
nemu organu nastanek davčne obveznosti. Republiški zakon naj tudi določi 
rok, v katerem mora upravni organ zavezancu odmeriti davek. Poleg določitve 
mej za občinske stopnje tega davka lahko republiški zakon predpiše še dodatne 
primere, ko se ta davek ne plačuje. Republiški zakon lahko tudi predpiše, da 
se v določenih primerih prometni davek od pravic plačuje tako, da se odtegne 
ob izplačilu povračila za kupljene pravice. 

V predlogu republiškega zakona o prometnem davku od nepremičnin in 
pravic niso v celoti izkoriščena pooblastila iz temeljnega zakona. Predvsem 
predlog zakona ne določa meje prometnega davka od nepremičnin in pravic; 
s tem daje občinam možnost, da bodo predpisovale svojim razmeram primerne 
stopnje tega davka. Pri tem so občine tako in tako vezane z določbo 3. člena 
zakona o financiranju družbeno-pohtičnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 36-196/64), po kateri morajo občine in republika sodelovati pri izdajanju 
predpisov, s katerimi se občanom nalagajo obveznosti. Nekatere občine so sicer 
predlagale, naj bi se zaradi enotnosti z zakonom določila najnižja in najvišja 
meja stopenj tega davka, vendar pa to ni potrebno, ker bodo občine z med- 
sebojnim sodelovanjem same predpisale primerne stopnje tega davka. 

Poleg oprostitev od plačevanja prometnega davka od nepremičnin in pravic, 
ki jih predpisuje že temeljni zakon, določa predlog republiškega zakona še 
oprostitev od plačevanja tega davka v primerih, če se proda stanovanjska hiša, 
ki je oproščena plačevanja davka od stavb po 109. členu zakona o prispevkih 
in davkih občanov. Po navedenem členu so oproščene davka nove stavbe za 
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25 let. Ta oprostitev je bila tudi v sedanjih predpisih, vendar je veljala le za 
primer, če delavec ali uslužbenec prodaja tako hišo. Oprostitev po predlogu je 
širša kot dosedanja, utemeljena pa je s tem, da ni več razloga za različno 
obremenjevanje občanov, ki so v delovnem razmerju, in občanov, ki opravljajo 
samostojne dejavnosti. 

Za napoved prometnega davka od nepremičnin in pravic je v predlogu 
republiškega zakona določen rok 15 dni. Upravni organ mora davek odmeriti 
v 30 dneh. Če v tem roku ne more ugotoviti davčne osnove, mora odmeriti davek 
začasno, v nadaljnjih 30 dneh pa dokončno. Ti roki so isti, kot so bili po dose- 
danjih predpisih, ker so primerni. 

Po določbah temeljnega zakona je za plačilo prometnega davka od nepre- 
mičnin dana garancija tudi s tem, da prenosa lastnine ali druge pravice na 
nepremičnini ni mogoče vpisati v javne knjige brez dokaza, da je plačan pro- 
metni davek od nepremičnin in pravic. Ker se prenos nekaterih pravic ne 
vpisuje v javne knjige, nastopa pa v večini teh primerov kot kupec državni 
organ ali delovna organizacija, določa predlog republiškega zakona, da v takih 
primerih državni organ, delovna ali druga organizacija ne sme izplačati kupnine, 
če prodajalec ne izkaže plačila prometnega davka, oziroma mora prometni 
davek pri. izplačilu odtegniti in ga nakazati pristojni občini. Pri delnem izplačilu 
se ne sme odtegniti več davka, kot ga odpade na izplačani znesek. 

Poleg prometnega davka od nepremičnin in pravic, ki se je pobiral po zvezni 
tarifi, predpisani z uredbo o prometnem davku od nepremičnin in pravic, se je 
dosedaj pobiral še občinski prometni davek od prometa nepremičnin. Občinski 
prometni davek so občine predpisovale s svojimi odloki na podlagi dela. V. tarife 
prometnega davka, in sicer največ do višine 10 % od prometnega davka od 
nepremičnin in pravic po zvezni uredbi. V Sloveniji so vse občine predpisale 
občinski prometni davek od prodaje nepremičnin po najvišji stopnji 10 Vo. Pri 
prometnem davku, ki se je odmerjal po zvezni uredbi, so participirale vse druž- 
b eno -politične skupnosti, občinski prometni davek pa je bil že do sedaj samo 
dohodek občin. Oba navedena prometna davka bo po temeljnem zakonu o pro- 
metnem davku od nepremičnin in pravic nadomestil enoten prometni davek, 
ki bo samo dohodek občin in mu bodo tudi občine določale stopnjo. 

Prometnega davka od nepremičnin in pravic se je v letu 1964 pobralo po 
zvezni uredbi za 300 milijonov in za 27 milijonov po občinskih odlokih. 

Predlog republiškega zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic 
je bil poslan v obravnavo vsem občinskim skupščinam, ki pa k predlogu niso 
imele bistvenih pripomb. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
30. 6. 1965 obravnavala predlog zakona o prometnem davku od nepremičnin 
in pravic, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom kon- 
kretizirajo nekatere določbe temeljnega zakona o prometnem davku od nepre- 
mičnin in pravic (Ur. 1. SFRJ, št. 12/65). Tako predlog republiškega zakona do- 
loča način in rok za napoved davčne obveznosti, rok v katerem mora upravni 
organ zavezancu odmeriti davek, razširja primere davčnih oprostitev in pred- 
pisuj e, v katerih primerih se davek od pravic plačuje tako, da se odtegne ob iz- 
plačilu povračila za kupljene pravice. Predlog republiškega zakona ne izkorišča 
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pravice republike iz 4. člena temeljnega zakona, da lahko predpiše meje, v 
katerih občine določajo stopnjo prometnega davka od nepremičnin in pravic. 

Komisija je obravnavala zakonski predlog obenem z amandmajem k 1. 
členu, ki sta ga na skupni seji dne 30. 6. 1965 predlagala odbor za družbeni 
plan, finance in proračun Republiškega zbora ter odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora ter ga je predstavnik 
Izvršnega sveta sprejel. Komisija k amandmaju ni imela pripomb. 

V podrobni obravnavi je bilo ob določbi drugega odstavka 4. člena zakon- 
skega predloga postavljeno vprašanje, kakšen značaj ima komisija iz 10. člena 
temeljnega zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic, in ali njenemu 
'značaju ustreza, da komisijo imenuje upravni organ, ki sicer tudi sam ugotavlja 
davčno osnovo za prometni davek. Ugotovljeno je bilo, da v danem primeru ne 
gre za upravno komisijo, temveč le za komisijo, ki se postavlja »ad hoc« z na- 
logo, da strokovno oceni prometno vrednost nepremičnine ali pravice; pri tem 
ne izdaja nobenih upravnih aktov. Glede na to je po mnenju komisije možno, 
da takšno komisijo postavlja upravni organ sam in tudi iz praktičnih razlogov 
ne bi bilo na mestu, da jo postavlja pristojni svet ali celo sama Občinska skup- 
ščina. 

V nadaljnji podrobni obravnavi komisija ni predlagala sprememb in dopol- 
nitev zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. ■ 
Št.: 421-2/65 
Ljubljana, 30. 6. 1965 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora 
sta na svoji seji dne 30. junija 1965 obravnavala predlog zakona, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet dne 18. junija 1965. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da že temeljni zakon o prometnem 
davku od nepremičnin in pravic do podrobnosti ureja celotno materijo pred- 
pisovanja, odmerjanja in plačevanja tega davka in da je republiškim zakonom 
prepuščeno le, da določijo način in rok, v katerem mora davčni zavezanec napo- 
vedati pristojnemu občinskemu upravnemu organu nastanek davčne obveznosti. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela. V razpravi o podrobnostih pa 
sta odbora predlagala spremembo drugega odstavka 1. člena, ki naj se nadomesti 
z besedilom: 

»Na promet nepremičnin in pravic se lahko vpelje prometni davek. 
Prometni davek od nepremičnin in pravic vpelje občinska skupščina s svo- 

jim odlokom .« 
To spremembo predlagata odbora zaradi tega, ker predlog zakona v tem 

odstavku vsebuje obveznost, ne pa možnost občinske skupščine, da predpiše 
prometni davek od nepremičnin in pravic, kakor to predvideva temeljni zakon. 

Predstavnik Izvršnega sveta je sprejel spreminjevalni predlog. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor za 

proučevanje zakonskih in dirugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora 
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predlagata Republiškemu zboru oziroma Organizacijsko-političnemu zboru, da 
sprejmeta predlog zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic vključno 
s spremembami. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora določil poslanko Vido Vajd-Puncer, odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora pa poslanca 
Cirila Kambiča. 

Št.: 421-2/65 
Ljubljana, 1. 7. 1965 

PREDLOG ZAKONA 

o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti 

1. člen 

Po določbah tega zakona se raziščejo do zdaj neobravnavani primeri pri- 
lastitev zemljišč, ki so bila do 6. aprila 1941 v lasti države, banovine oziroma 
občine in podobnih javnih korporacij (v nadaljnjem besedilu: državna zemljišča) 
ter primeri prilastitev in samovoljnih delitev zemljišč bivših agrarnih in po- 
dobnih premoženjskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: bivše agrarne skup- 
nosti), izvršenih do 6. aprila 1941. 

2. člen • 
Za prilastitev po tem zakonu se šteje vsaka samovoljna in nemotena za- 

posedba državnega zemljišča ali zemljišča bivše agrarne skupnosti, izvršena 
pred 6. aprilom 1941. 

Za samovoljno delitev zemljišč bivše agrarne skupnosti se šteje tudi vsaka 
dejanska nemotena delitev zemljišč bivše agrarne skupnosti med njenimi udele- 
ženci, ki ni bila opravljena na podlagi zakonitega postopka pred 6. aprilom 1941. 

3. člen 

Prilaščena oziroma samovoljno deljena zemljišča iz 2. člena tega zakona se 
praviloma priznajo v last njihovim, dosedanjim posestnikom in se vpišejo v zem- 
ljiški knjigi na njihovo ime. 

4. člen 

Ne priznajo se prilastitve in samovoljne delitve zemljišč, ki so v družbeni 
lastnini, oziroma zemljišč bivših agrarnih skupnosti: 

a) če ležijo sredi zemljišča, ki je družbena lastnina; 
b) če so napoti komunikacijam; 
c) če jih je šteti za vodna zemljišča po predpisih o vodah; 
č) če so glede na krajevne razmere prevelika. 

Zemljišče, ki se po prejšnjem odstavku ne prizna v last njegovemu dose- 
danjemu posestniku, se odvzame in postane družbena lastnina, in sicer v pri- 
meru iz točk a) in c) v celoti, v primeru iz točke b) tisti del, ki je napoti komu- 
nikacijam, v primeru iz točke č) pa del, ki presega površino iz 6. člena tega 
zakona. 
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5. člen 
Šteje se, da je prilaščeno zemljišče oziroma zemljišče, pridobljeno s samo- 

voljno delitvijo, napoti komunikacijam, če je sestavni del cestnega zemljišča 
javne ceste, če leži rta območju, na katerem je začasno prepovedana vsaka grad- 
nja zaradi nameravane graditve ali rekonstrukcije pomembnejše ceste, če je 
bilo do dneva, ko začne veljati ta zakon, predvideno v investicijskem programu 
oziroma projektu cestnega podjetja, da se tako zemljišče uporabi za graditev 
javne ceste, ali če bi priznanje lastnine prilaščenega zemljišča sicer oviralo 
javni promet. 

„ ... . 6. člen Za prevelika se štejejo: 
1. a) prilaščena državna zemljišča, katerih obdelovalna površina skupno z 

drugimi obdelovalnimi zemljišči posestnika meri več kakor 5 ha, pri vrtnarskih 
zemljiščih in zemljiščih z intenzivno kulturo v bližini večjih mest pa več 
kakor 2 ha; 

b) prilaščeni državni gozdovi in državna gozdna zemljšča, katerih površina 
skupno z drugimi gozdovi ali gozdnimi zemljišči posestnika meri v negozdnih 
predelih več kakor 2 ha, v gozdnih predelih pa več kakor 5 ha. Za gozdne predele 
se štejejo območja tistih občin, kjer zavzemajo gozdovi in gozdna zemljišča naj- 
manj 45 %> celotne površine; 

2. prilaščena in samovoljno deljena zemljišča bivših agrarnih skupnosti, če 
ta zemljišča skupno z drugimi posestnikovimi zemljišči presegajo zemljiški ma- 
ksimum, določen v veljavnih agrarnih zakonih. 

7. člen 
Omejitve iz prejšnjih členov ne veljajo za tista prilaščena ali samovoljno 

deljena zemljišča, ki so jih sedanji posestniki s svojimi posestnimi predniki 
priposestvovali po načelih državljanskega prava do 6. aprila 1941, in tudi ne v 
primerih, o katerih je bilo do dneva, ko je začel veljati temeljni zakon o izko- 
riščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ, št. 43-707/59 in št. 53-722/62 
ter Uradni list SFRJ, št. 10-149/65) odločeno s pravnomočno sodbo sodišča. 

8. člen 

Ce se prilaščena ali samovoljno deljena zemljišča ne priznajo v lastnino, 
sme posestnik ob svojih stroških pospraviti v tistem letu plodove, odstraniti 
zgradbe, naprave in dolgoletne nasade, ki jih je postavil posestnik ali njegov 
prednik in to v roku, ki mu ga določi občinski upravni organ, pristojen za pre- 
možen jsko-pravna razmerja. 

Če posestnik ne uporabi pravice iz prejšnjega odstavka ah če terjajo splošne 
družbene koristi, da preidejo zgradbe, naprave in dolgoletni nasadi v družbeno 
lastnino, postanejo ti predmeti družbena lastnina, posestniku pa se prizna od- 
škodnina. 

Vrednost zgradb, naprav in dolgoletnih nasadov se ugotovi po predpisih 
o določanju odškodnine za razlaščena zemljišča. 

Odškodnino plača tisti organ, ki je zgradbe, naprave in dolgoletne nasade 
prevzel v uporabo. 

9. člen 

Družbeno-politična skupnost, delovna ali druga samoupravna organizacija, 
družbeno-politična organizacija ali društvo, ki bi imelo pravico uporabe na pri- 
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laščenem ali samovoljno deljenem zemljišču, katero se ne bi smelo po 4. členu 
tega zakona priznati dosedanjim posestnikom, mora čimprej ugotoviti ta zem- 
ljišča, sestaviti o tem prijavo in jo poslati za premoženjskopravna razmerja pri- 
stojnemu upravnemu organu tiste občine, kjer leže ta zemljišča oziroma njihov 
pretežni del, -s predlogom za uvedbo postopka za raziskovanje prilastitve. 

10. člen 
Prijava iz 9. člena tega zakona mora obsegati označbo prijavitelja, katastrske 

in zemljiškoknjižne podatke zadevnih zemljišč, pri bivših agrarnih skupnosti tudi 
ime posamezne skupnosti, podatke o posestnikih teh zemljišč, zlasti ime, priimek, 
pwklic in bivališče, podatke o času, načinu in temelju zap>osedbe teh zemljišč, 
pri bivših agrarnih skupnostih tudi podatke o morebitni delitve zemljišč, predlog, 
da se te prilastitve ne priznajo, marveč naj se ta zemljišča priznajo kot družbena 
lastnina, v uporabi prijavitelja, in tudi obrazložitev za ta predlog. 

11. člen 
Po prejemu prijave uvede občinski upravni organ, pristojen za premo- 

ženjskopravna razmerja, upravni postopek s tem, da pregleda vložene prijave 
in priskrbi morebitne manjkajoče podatke. Nato razpiše ustno obravnavo, na 
katero pavabi prijavitelja, dosedanjega posestnika in po potrebi tudi priče. Na 
obravnavi se potem izvedejo dokazi zlasti o tem, kdaj in na kakšni podlagi je 
prišel sedanji posestnik v posest zemljišč, pri zemljiščih bivših agrarnih skup- 
nosti pa tudi o tem, ali so se ta zemljišča delila ali ne in ali se uživajo zdaj 
posamezno ali skupno. 

12. člen 
Na podlagi' izvedenega upravnega postopka izda pristojni upravni organ 

odločbo, ki mora poleg splošnih sestavin upravne odločbe obsegati: 
1. označbo zemljišč, ki so predmet postoka, z navedbo zemljiškoknjižnih 

in katastrskih podatkov ter z navedbo zemljiškoknjižnega lastnika, pri zem- 
ljiščih bivših agrarnih skupnosti pa tudi ime te skupnosti; 

2. izrek, katera od teh zemljišč se priznajo za družbeno lastnino, z navedbo 
družbeno-politične skupnosti, delovne ali druge samoupravne organizacije, druž- 
beno-politične organizacije ali društva, ki mu pripada pravica uporabe na teh 
zemljiščih, ter nalog posestniku teh zemljišč, da jih mora izročiti imetniku 
pravice uporabe in tudi v katerem roku jih mora izročiti v posest; 

3. če so na teh zemljiščih plodovi, zgradbe, naprave in dolgoletni nasadi, 
določitev roka, v katerem mora posestnik na svoje stroške odstraniti zgradbe, 
naprave in dolgoletne nasade ali pospraviti plodove, oziroma določitev, da 
postanejo te zgradbe, naprave in dolgoletni nasadi družbena lastnina, določitev 
odškodnine in roka, v katerem mora biti odškodnina plačana, kakor tudi, kdo 
je dolžan odškodnino plačati (8. člen). 

13. člen 
Zoper odločbe izdane po 12. členu tega zakona, je dovoljena pritožba na 

republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo v 15 dneh po vročitvi. 

14. člen 

Po pravnomočnosti odločb izvede občinski upravni organ, pristojen za pre- 
moženjskopravna razmerja, te odločbe v katastru in v zemljiški knjigi. 
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15. člen 

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se v tem postoku uporabljajo 
določbe zakona o splošnem upravnem postopku. 

\ 
16. člen 

Primeri prilastitev državnih zemljišč in prilastitev ter samovoljnih delitev 
zemljišč bivših agrarnih skupnosti, obravnavani po tem zakonu, morajo biti 
končani do 31. decembra 1975. 

17. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odredba O' postopku za razisko- 
vanje prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti (Uradni 
list LRS, št. 24-148/60 in št. 20-191/61). 

18. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 36. členu zveznega, zakona o agrarni reformi in kolonizaciji ter po 
51. členu republiškega zakona o agrarni reformi in kolonizaciji je bilo pred- 
pisano, da se raziščejo prilastitve državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih 
ter tem podobnih skupnosti in da se odloči o tem, ali se te nepremičnine 
priznajo v last prilastiteljev ali pa se izrečejo te nepremičnine za družbeno 
lastnino. Obenem je bil v navedenih zakonih določen rok 31/12-1963, ko bi 
morali biti zadevni postopki končani. 

Glede dolžine roka za raziskovanje navedenih prilastitev je treba povedati, 
da je bil določen v 51. členu zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v LRS 
"(Uradni list LRS, št. 10/48) dveletni rok, ki je trajal po 1. členu uredbe o organih 
in postopkov za preiskanje prilastitev državnih zemljišč, ledin in zemljišč bivših 
agrarnih skupnosti (Uradni list LRS, št. 12/49) od 12. aprila 1959 do 12. aprila 
1951. Z zakonom o spremembi 51. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji 
v LRS (Uradni list LRS, št. 17/59) je bil določen nov rok do konca leta 1963. 

V 2. členu zveznega zakona o spremembi o agrarni reformi in kolonizaciji 
(Uradni list SFRJ, št. 10/65) je zdaj dano republikam pooblastilo, da predpišejo 
rok, v katerem morajo biti končani p>ostoki, ki se nanašajo na raziskanje pri- 
lastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti. 

Po dosedanjih predpisih je bilo urejeno vprašanje postopka in roka v 
51. člena veljavnega republiškega zakona o agrarni reformi in kolonizaciji 
(Uradni list LRS, št. 17/59). V navedenem členu je bilo dano Izvršnemu svetu 
pooblastilo, da z uredbo predpiše zadevni postopek. Na podlagi tega pooblastila 
je bila izdana uredba o postopku za raziskovanje prilastitev državnih zemljišč 
in zemljišč bivših agrarnih skupnosti (Uradni list LRS, št. 24/60), ki vsebuje 
tako materialne kot tudi formalne določbe o raziskanju teh prilastitev. V 
skladu s spremenjenim zveznim zakonom o agrarni reformi in kolonizaciji in 
skladno z načeli republiške ustave bi bilo zato potrebno, da se uredi ta materija 
s posebnim zakonom, ki bi opredelil prilastitve in samovoljne delitve ter za- 
posedbe državnih nepremičnin in nepremičnin bivših agrarnih ter tem podobnih 
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skupnosti in lastnino na teh nepremičninah. Nadalje bi ta zakon predpisal 
postopek za raziskovanje teh pravnih razmerij ter rok, v katerem morajo biti 
ti postopki končani. 

Namen predlaganega zakona je, da se ugotove in raziščejo posestni in last- 
ninski odnosi na tistih državnih zemljiščih oziroma na zemljiščih bivših agrarnih 
skupnosti, ki so neupravičeno v posesti sedanjh posestnikov oziroma prilasti- 
teljev, a bi morala biti v družbeni lastnini. Po statističnih podatkih je namreč 
na območju SR Slovenije še vedno nekončanih in nerešenih 130 bivših agrarnih 
skupnosti ,s skupno površino 25 393 ha ter 48 primerov raznih prilastitev (zlasti 
obrežnih zemljišč) s skupno površino 2372 ha. Pri tem pa niso upoštevana 
nadaljnja številna vodna zemljišča ob rekah, zlasti ob Dravi, Savi in Muri, kjer 
bo treba izvršene prilastitve še raziskati in ugotoviti tista zemljišča, ki so 
družbena lastnina. 

V 1. členu zakonskega predloga so določeni primeri, ki se morajo obrav- 
navati kot prilastitve oziroma samovoljne delitve. 

Pojem prilastitve državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti 
je opredeljen v 2. členu. Zahtevana je samovoljna zaposedba zemljišč, ki mora 
biti nemotena. 

Okoliščine, zaradi katerih se prilastitve ne priznajo, so določene v 4., 5. 
in 6. členu. V tej zvezi je treba pripomniti, da so bivše agrarne skupnosti 
svojevrstna solastnina. Zato se tem posestnikom prizna prilaščena zemlja do 
maksimuma, določenega z veljavnimi agrarnimi zakoni. 

V 7. členu je izjemoma določba, da se v primerih priposestvovanja oziroma 
pravnomočnih sodb omejitve iz 4., 5. in 6. člena ne upoštevajo, kar je v skladu 
s 112. členom temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča. 

Pravica do plodov oziroma do odstranitve zgradb, naprav in dolgoletnih 
nasadov ali do ustrezne odškodnine je urejena v 8. členu zakona. 

Postopek po predlaganem zakonu (9. člen) lahko sprožijo izključno le 
družbeno-politične skupnosti, delovne ali druge samoupravne organizacije, druž- 
beno-politične organizacije ali društva, ki bi razpolagale s prilaščenim ali sa- 
movoljno dodeljenim zemljiščem, na katerem se ne bi smela priznati lastninska 
pravica dosedanjim posetnikom. Te primere morajo navedeni interesenti ne- 
mudoma ugotoviti, napraviti prijavo in jo poslati za premoženjskopravna raz- 
merja pristojnemu upravnemu organu tiste občine, kjer leže ta zemljišča ozi- 
roma njihov pretežni del. 

Vsebina prijave je predpisana v 10. členu. V 11. členu so nakazane zna- 
čilnosti postopka po tem zakonu. Sestavine odločbe, ki izide na podlagi po- 
stopka po' tem zakonu, so določene v 12. členu, pravica do pritožbe pa je 
predvidena v 13. členu. Po 14. členu se morajo pravnomočne odločbe izvesti 
v zemljiški knjigi in v katastru. 

V 16. členu zakona je določen 31/12-1975 kot zadnji dan, do katerega 
morajo biti raziskanja prilastitev po tem zakonu končana. Dosedanja praksa 
je namreč pokazala, da se te zadeve rešujejo razmeroma počasi. Potrebne so 
namreč obravnave na kraju samem, kjer se ob sodelovanju z geometrom 
usklajujejo dejanski podatki z neažurnimi podatki zemljiške knjige in katastra; 
pri tem je treba zaslišali priče, deliti razna zemljišča in o tem sestavljati delilne 
načrte ter naznanilne liste. Zaradi teh objektivnih ovir ni bilo mogoče nave- 
denih premoženjskih razmerij dokončno urediti v doslej predpisanem roku, 
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tj. do 31. decembra 1963, kar bi lahko povzročilo, da bi morebiti nerazčiščena 
posestna stanja postala dokončna in bi nepremičnine, ki bi sicer morale priti 
v družbeno lastino, postale lastnina zasebnih posestnikov in prilastiteljev, s 
čimer bi nastala za družbeno skupnost pomembna škoda. 

Ob upoštevanju števila do zdaj še nerešenih primerov prilastitev in spričo 
zapletenosti in zamudnosti tega postopka ter glede na okolnost, da naraščajo 
zdaj zlasti primeri raziskanja prilastitev vodnih zemljišč, se predlaga 31/12-1975 
kot zadnji rok za dokončanje teh postopkov. V tem času bodo predvidoma 
razčiščene na terenu, v zemljiški knjigi in v katastru ter končane tudi najbolj 
zapletene prilastitve državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
30. 6. 1965 obravnavala predlog zakona o raziskanju prilastitev državnih zem- 
ljišč bivših agrarnih skupnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Ugotovljeno 
je bilo*, da se s predlaganim zakonom ureja materija dosedanje uredbe o 
postopku za raziskovanje prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih 
skupnosti (Ur. 1. LRS, št. 24-148/60 in št. 20-191/61), ki obsega poleg procesualnih 
tudi nekatere materialne določbe, kar mora biti po novi ustavni ureditvi urejeno 
z zakonom. Na novo je regulirano le vprašanje roka, do katerega morajo biti 
raziskani primeri prilastitev, ki je bil prej določen v 51. členu republiškega 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji (Ur. 1. LRS, št. 17/59). Z zakonskim 
predlogom se ta rok podaljšuje od 31. 12. 1963 do 31. 12. 1975. 

V podrobni obravnavi je komisija obravnavala zakonski predlog obenem z 
amandmajem lk 5. členu, ki ga je predlogal odbor za organizacijsko-politična 
vprašanja Republiškega zbora na svoji seji dne 29.. 6. 1965 ter ga je predstavnik 
Izvršnega sveta sprejel. Komisija k amandmaju ni imela pripomb. 

V nadaljnji obravnavi je komisija predlagala, da se v 6. in 7. vrsti 7. člena 
zakonskega predloga črta besedilo: »in št. 53-722/62 ter Uradni list SFRJ, št. 
10-149/65«. 

Ugotovljeno je bilo namreč, da spremembe temeljnega zakona o izkori- 
ščanju kmetijskega zemljišča, objavljene v »Uradnem listu FLRJ« št. 53/62 in v 
»Uradnem listu SFRJ« št. 10/65 v tem primeru ne prihajajo v poštev in je rok 
v smislu zadnjega stavka 7. člena zakonskega predloga računati le do uvelja- 
vitve temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Ur. 1. FLRJ, 
št. 43-707/59). Prejšnje besedilo tudi zato ni ustrezalo, ker po njem ne bi bilo 
jasno, po katerem od citiranih zakonskih predpisov naj bi se računal 
omenjeni rok. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je 
tako postala del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom 
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 462-3/65 
Ljubljana, 30. 6. 1965 
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Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na seji idm.e 29. junija 1965 obravnaval predlog zakona o raz- 
iskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor s predloženim zakonskim predlogom 
strinjal. Ugotovljeno je bilo, da je glede na spremenjen zvezni zakon o agrarni 
reformi in kolonizaciji in skladno z načeli republiške ustave potrebno, da se 
s posebnim republiškim zakonom opredeli prilastitve in samovoljne delitve ter 
zaposedbe državnih nepremičnin in nepremičnin bivših agrarnih in podobnih 
skupnosti. Te nepremičnine naj se ali priznajo v last prilastiteljem, ali pa se 
izrečejo za družbeno lastnino. Namen predlaganega zakona, ki predpisuje po- 
stopek za raziskan je teh pravnih razmerij, ter rok, v katerem morajo biti 
postopki končani, je v tem, da ugotovi in razišče posestne in lastninske odnose 
na tistih državnih zemljiščih bivših agrarnih skupnosti, ki so neupravičeno v 
posesti sedanjih posestnikov oziroma prilastiteljev, a bi morala biti v družbeni 
lastnini. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je predlagal odbor 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 5. č 1 e n u : V drugi in tretji vrsti se besedilo »če je sestavni del cestnega 
zemljišča javne ceste« črta. 

V peti vrsti se besedi »pomembnejše ceste« črta in nadomesti z besedama 
»pomembnejših komunikacij,«. 

V sedmi vrsti se besedi »cestnega podjetja« črta. 
V osmi vrsti se besedi »javne ceste« črta in nadomesti z besedo: »ko- 

munikacij «. 
Spremenjeno besedilo 5. člena se torej glasi: »Šteje se, da je prilaščeno 

zemljišče oziroma zemljišče, pridobljeno s samovoljno delitvijo, napoti ko- 
munikacijam, če leži na območju, na katerem je začasno prepovedana vsaka 
gradnja zaradi nameravane graditve ali rekonstrukcije pomembnejših komu- 
nikacij, če je bilo do dneva, ko začne veljati ta zakon, predvideno v investi- 
cijskem programu oziroma projektu, da se tako zemljišče uporabi za graditev 
komunikacij, ali če bi priznanje lastnine prilaščenega zemljišča sicer oviralo 
javni promet.« 

Spremembe so potrebne zato, ker se termin »komunikacije« zožuje samo na 
cestne komunikacije. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami v celoti 
strinjal. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predloženi 
zakon skupno s predlaganimi amandmaji sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Staneta Lavrenčiča. 

Št.: 462-3/65 
Ljubljana, 29. 6. 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora — poročilo z dne 30. 6. 1965, št. 462-3/65. 
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PREDLOG SKLEPA 
o prevzemu poroštva za posojilo skladu SR Slovenije za šolstvo 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na podlagi 107. in 109. člena 
v zvezi s 113. členom zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v 
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36-196/64) na seji Republiškega zbora dne 
2. julija 1965 in na seji Organizacijsko-političnega zbora dne 6. julija 1965 
sprejela tale 

SKLEP 

Socialistična republika Slovenija prevzema poroštvo za posojilo v višini 
50 000 000 (petdeset milijonov) dinarjev, ki ga je odobrila Splošna gospodarska 
banka SR Slovenije skladu SR Slovenije za šolstvo in financiranje gradnje 
novega šolskega objekta in ureditve deškega in dekliškega internata zavoda 
za slepo mladino v Ljubljani. 

Posojilo je dano za 5 let z obrestno mero 7'°/o na leto. 

OBRAZLOŽITEV 

Zavod za slepo mladino v Ljubljani in sklad SRS za šolstvo sta dne 19. sep- 
tembra 1964 sklenila pogodbo o financiranju novega šolskega učnega objekta 
ter preureditve deškega in dekliškega internata zavoda. 

Gradnja bo predvidoma dovršena do konca leta 1965. Po investicijskem 
programu znaša proračunska vrednost 266 500 000 din, pri kateri sodelujejo: 

s sredstvi v višini 

a) sklad SRS za šolstvo . . . '  144 000 000 din 
b) sklad za socialne ustanove  20 000 000 din 
c) Republiški zavod za socialno zavarovanje  52 500 000 din 
č) kredit, ki ga bo najel sklad iz sredstev rep. zavoda za so- 

cialno zavarovanje v letu 1965    50 000 000 din 
Skupaj 266 500 000 din 

Sredstva pod a), b) in c) so že zagotovljena, le za 50 000 000 din je treba 
najeti kredit, ki ga je že odobrila Splošna gospodarska banka SR Slovenije 
skladu SRS za šolstvo z dopisom, št. 23/248-IV/SS z dne 14/5-1965 ob pogoju, 
da sklad kot posojilojemalec predloži poroštveno izjavo Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

Splošna gospodarska banka SRS daje posojilo za 5 let in s 7-odstotno 
obrestno mero. Posojilo bo vračal sklad SRS za šolstvo, ki bo ustrezne letne 
anuitete vnesel v svoj vsakoletni finančni načrt. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS — poročilo z dne 30. 6. 1965, 
št. 405-12/65. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora 
— poročilo' z dne 1. 7. 1965, št. 405-12/65. 

20 
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PREDLOG SKLEPA 
o zagotovitvi financiranja gradenj osnovnih šol v letu 1966 

Na podlagi 109. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36-196/64) je Skupščina SR Slovenije na 
seji Republiškega zbora dne 2. julija 1965 in na seji Organizacijsko-političnega 
zbora dne 6. julija 1965 sprejela 

SKLEP 

Skupščina SR Slovenije se zavezuje, da bo za financiranje osnovnih šol 
zagotovila 1 300 000 000 din sredstev v letu 1966. Pooblašča se Republiški sekre- 
tariat za finance, da sklene s Splošno gospodarsko banko SRS pogodbo o za- 
gotovitvi sredstev iz prejšnjega odstavka. 

OBRAZLOŽITEV 

Na razpis Splošne gospodarske banke SRS za investicijske kredite, na- 
menjene gradnji osnovnih šol (Uradni list SRS, št. 9-79/65), so občinske skup- 
ščine vložile 51 kreditnih zahtevkov. Pri banki je bila določena komisija za 
pregled zahtevkov, v kateri so sodelovali zastopniki Splošne gospodarske banke 
SRS in Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

Izločeni so bili 4 zahtevki tistih občin, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, 
ker ne prejemajo republiških dopolnilnih sredstev po 1. členu zakona o določitvi 
dopolnilnih sredstev občinam (Ur. list SRS, št. 7-38/65). Ostalih 47 zahtevkov 
pa je^ komisija odobravala glede na vrsto- in nujnost gradnje ter popolnost 
tehnične dokumentacije. 

Splošni gospodarski banki je v sodelovanju z republiškim sekretariatom 
za prosveto in kulturo uspelo sporazumno z investitorji znižati predračune 
stroškov pri posameznih objektih predvsem na račun predimenzioniran osti in 
nefunkcionalnosti šolskih prostorov ter nerealnih stroškov. Hkrati pa je splošni 
gospodarski banki uspelo dvigniti v večini primerov tudi lastno udeležbo občin 
pri financiranju izgradnje šol. 

Od 47 vlog je bilo 11 odklonjenih, ker niso ustrezale raznim pogojem 
oziroma niso bile dovolj utemeljene s potrebno dokumentacijo. Med njimi so 
bili tudi primeri, da so se občine udeležile natečaja celo z dvemi ali tremi 
vlogami, kar seveda ob razpoložljivih sredstvih in velikemu številu udeležencev 
natečaja ni bilo mogoče upoštevati. 

Pri presoji ustreznosti vlog so bile upoštevane smernice republiškega plana, 
po katerih so namenjeni krediti za gradnjo šol v krajih, kjer je treba šole 
preseliti iz dotrajanih in najetih nefunkcionalnih zgradb, kjer je treba pospešiti 
odpravo večizmenskega pouka ter povečati šolski prostor zaradi naraščajočega 
števila učencev. 

Pri obravnavanju kreditov investitorjem, ki izpolnjujejo vse navedene po- 
goje, je banka v skladu s smernicami družbenega plana upoštevala razen 
omenjenih kriterijev tudi višino udeležbe. Tako je bilo mogoče upoštevati večje 
število vlog pri vsoti 2 milijard din razpoložljivih kreditnih sredstev oziroma 
1900 milijonov din po 5,0/o proračunski omejitvi. 
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Splošna gospodarska banka je na podlagi teh kriterijev izdelala več variant 
kreditiranja, izmed katerih je bila najbolj sprejemljiva tista varianta, ki v 
največji možni meri upošteva smernice družbenega plana in po kateri bo mo- 
goče kreditirati dokončanje gradnje 9 objektov, dozidave 7 osnovnih šol ter 
gradnjo največ 17 novih šolskih zgradb, ki bi bile v prvi etapi že usposobljene 
za pouk v šolskem letu 1966/67. Financiranje vseh 33 investicij pa je možno le 
v primeru, če Skupščina SRS izda jamstvo za kreditiranje teh gradenj tudi 
v letu 1966 v skupnem znesku vsaj 1300 milijonov din, pri čemer je za vseh 
33 investicij zagotovljena udeležba občin v znesku 2306 milijonov din ali 
40,8,0/o potrebnih investicijskih sredstev, razen tega pa so občine zagotovile še 
559 541 000 din za 10,0/o garancijski polog, s katerim bodo krite morebitne 
podražitve. 

Izvršni svet Skupščine SRS je na seji 18. 6. 1965 sklenil predlagati Skup- 
ščini SRS, da izda jamstvo, da bi lahko v letih 1965 in 1966 omogočili kredi- 
tiranje navedenih 33 gradenj osnovnih šol. 

Da bi čimprej začeli koristiti razpoložljiva sredstva, je takoj po poteku 
razpisnega roka Splošna gospodarska banka SRS, priporočila Izvršnemu svetu 
Skupščine SRS, 25. maja 1965 iz predloga programa kreditiranja 33 objektov 
že odobrila 662 milijonov din posojil za dokončanje 9 objektov. S temi sredstvi 
in z udeležbo občin v višini 193 milijonov din bodo dograjeni objekti v skupni 
vrednosti 2013 milijonov din, ki obsegajo 93 učilnic za 4700 učencev v dveh 
izmenah. 

17. junija 1965 je banka odobrila kredite še za dozidave 7 objektov ter za 
7 novih gradenj v skupnem znesku 1265 milijonov din, pri čemer so občine 
zagotovile 1338 milijonov din lastne udeležbe. S tem bo mogoče pridobiti nov 
šolski prostor še za 10 000 učencev v dveh izmenah. 

Za gradnjo 17 novih šol, dokončanje 9 objektov ter dozidavo 7 osnovnih 
šol, kar bi bilo po presoji Izvršnega sveta Skupščine SRS najbolj v skladu 
s smernicami družbenega plana, je potrebno jamstvo- za kreditiranje teh gradenj 
tudi v letu 1966, ker je po predpisih o zagotovitvi sredstev za investicije po- 
trebno zagotoviti celotno investicijsko vsoto tudi za etapno gradnjo- objekta. 
Tako je bil po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SRS v peloti in najbolj racio- 
nalno izkoriščen že letos dodeljeni kredit v znesku 1900 milijonov din. 

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

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

Za novogradnje so odobrena kreditna sredstva za osnovne šole: Ribnica, 
Šentvid pri Stični v občini Grosuplje, Bistrica v občini Lendava, Slovenska 
Bistrica, Kočevje, Slovenske Konjice in Tišina v občini Murska Sobota. 

S predlaganim jamstvom v znesku 1300 milijonov din bi mogli zagotoviti 
nujno potrebno gradnjo novih šol še v Slovenj Gradcu, Radljah ob Dravi, 
Ajdovščini, Črnomlju, na Kapeli v občini Gornja Radgona, v Majšperku v 
občini Ptuj, Metliki, Mirni peči v občini Novo mesto, v Spodnji Idriji v občini 
Idrija in v Dravogradu, pri čemer pa bo Splošna gospodarska banka morala 
še obravnavati udeležbo investitorjev in uskladiti višino- predvidenih kreditov 
z razpoložljivimi sredstvi. 

20» 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
30. junija 1965 obravnavala predlog sklepa o zagotovitvi 1 300 000 000 dinarjev 
v 1. 1966 za financiranje osnovnih šol, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

V obravnavi, ki se je omejila na pravno stran predlaganega sklepa, je bilo 
ugotovljeno, da sta bili v zakonu o proračunu SRS za 1. 1965 namenjeni 2 mili- 
jardi dinarjev kot udeležba SR Slovenije pri izgradnji osnovnih šol in vloženi 
na poseben račun pri Splošni gospodarski banki SRS. V skladu s smernicami 
družbenega plana SRS za 1. 1965 naj bi banka dajala kredite občinam, ki do- 
bivajo dopolnilna sredstva po 1. členu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev 
občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajev v SRS, in sicer kot udeležbo 
republike pri izgradnji osnovnih šol, s tem da se ti krediti dajo občinam po 
obrestni stopnji 2 fl/o za dobo največ 15 let. Ker se po predlaganem načrtu 
gradnja predvidenih šol ne bi mogla zaključiti v 1. 1965 in ker bi se republiška 
sredstva spričo precejšnje soudeležbe občin po mnenju predlagatelja racional- 
neje uporabila, če bi se angažirala tudi v 1. 1966 in primerno povečala, bi bilo 
treba tako povečana sredstva zagotoviti v proračunu SRS za 1. 1966. Da bi se 
mogla sredstva za izgradnjo šol, ki bo končana 1. 1966, angažirati, zahteva po 
izjavi predstavnika Izvršnega sveta Splošna gospodarska banka oziroma Služba 
družbenega knjigovodstva izjavo Skupščine SR Slovenije v smislu predloga 
sklepa. 

Komisija je bila mnenja, da bi za takšen primer, ko gre za dela, ki se 
uresničujejo več let, bolje ustrezalo, da bi v smislu 92. in si. členov zakona 
o financiranju družbeno-pohtičnih skupnosti v SRS (Ur. 1. SRS, št. 36/64) Skup- 
ščina SRS sprejela ustrezni finančni program, Z uporabo takšnega finančnega 
instrumenta bi bile jasno precizirane finančne obveznosti republike, tako skupno 
kot tudi za posamezno leto, v katerem se bodo gradnje izvajale. V komisiji je 
bilo nadalje izraženo stališče, da v danem primeru SR Slovenija neposredno 
ne najema kredita niti ne daje jamstva za kredit, ki bi ga za gradnjo osnovnih 
šol najemal kdo drug, zaradi česar ne gre v pravem smislu za zadolževanje 
v smislu 107. in sličnih členov že omenjenega republiškega zakona. Gre dejansko 
res le za izjavo Skupščine SRS, da bo v proračunu SRS za 1. 1966 zagotovila 
dodatna sredstva kot udeležbo SRS pri izgradnji osnovnih šol, kakršno* izjavo 
potrebuje banka za. angažiranje sredstev po predlogu programa kreditiranja, 
za katerega se zavzema Izvršni svet. Po mnenju komisije s pravne strani ni 
ovire, da se takšna izjava poda, kolikor obstoji pripravljenost in finančna 
možnost republike, da bo v 1. 1966 iz svojega proračuna dodelila dodatna 
sredstva v omenjeni višini kot svojo' udeležbo pri izgradnji osnovnih šol. 

V podrobni obravnavi predloga sklepa so bili podani predlogi zia naslednje 
spremembe: 

1. začetek uvodnega besedila se spremeni tako, da se glasi: »Na podlagi 
151. člena ustave SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije...« 

Sprememba je predlagana v zvezi z obrazloženo pravno naravo izjave. 
2. v prvem stavku sklepa se pred besedo »-osnovnih« vstavi beseda 

»gradenj«; 
3. besedilo drugega stavka se spremeni tako, da se glasi: Pooblašča se 

Republiški sekretariat za finance, da v smislu prejšnjega stavka sklene s Splošno 
gospodarsko banko SRS pogodbo o zagotovitvi sredstev.« 
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Spremembi pod 2. in 3. sta potrebni zaradi večje jasnosti in sta redakcijske 
narave. 

Predstavnik predlagatelja sklepa se je s predlaganimi spremembami strinjal 
in so tako postale sestavni del besedila predloga sklepa. 

Št.: 405-13/65 
Ljubljana, 30. 6. 1965 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora 
sta na skupni seji dne 30. junija 1965 obravnavala predlog sklepa, s katerim 
se Skupščina SR Slovenije zavezuje, da bo za financiranje gradenj osnovnih 
šol zagotovila 1,3 milijarde dinarjev sredstev v letu 1966. 

V republiškem proračunu sta bili za letošnje leto zagotovljeni 2 milijardi 
dinarjev sredstev za gradnjo osnovnih šol. Iz teh sredstev naj bi Splošna gospo- 
darska banka SR Slovenije dajala, posojila za izgradnjo osnovnih šol tistim 
občinam, ki prejemajo dopolnilna sredstva po kriterijih, ki so navedeni v 
letošnjem družbenem planu SR Slovenije. 

Predlagatelj sklepa o zagotovitvi 1,3 milijarde dinarjev sredstev za finan- 
ciranje gradnje osnovnih šol v letu 1966 utemeljuje ta sklep s tem, da bi na 
ta način lahko pristopili k začetku gradnje večjega števila osnovnih šol. Če bi 
tega ne storili, pravi, da bi od letošnjih 2 milijard dinarjev ostalo neizkoriščenih 
okoli 600 milijonov dinarjev, kar bi bilo škoda glede na akutne probleme v 
osnovnem šolstvu. 

Predstavnik Splošne gospodarske banke, ki je sodeloval v razpravi, je 
omenil, da je bil na banko izvršen velik pritisk s strani občin za odobritev 
posojil. Pri tem pa se je 'pokazalo, da nekatere občine ne razpolagajo z lastnimi 
sredstvi za udeležbo, kljub temu, da so v poprejšnjih dogovorih zagotavljale, 
da razpolagajo s potrebnimi sredstvi. 

Pri odobritvah posojil za gradnjo osnovnih šol je po izjavi predstavnika 
Splošne gospodarske banke, banka izhajala iz stališča, da mora sredstva za 
garancijski polog zagotoviti občina, da banka ne bo zagotovila sredstev za 
podražitve in da bo dovoljevala črpanje posojila le v sorazmerju z udeležbo 
lastnih sredstev. 

Po izčrpni in precej ostri razpravi sta odbora predlog sklepa sprejela z ve- 
čino glasov. Soglasno sta sprejela tudi amandma zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije. 

Različna mnenja, ki so prišla v razpravi do izraza, so bila naslednja: 
1. Sprejem predloženega sklepa pomeni angažiranje republiških sredstev 

za prihodnje leto, ne glede na to, da v tem času sploh še ni znan obseg razpolož- 
ljivih sredstev, niti vse obveznosti, ki jih bo imela republika v prihodnjem letu. 

O stališču predlagatelja, da bi v primeru, če sklep o zagotovitvi 1,3 milijarde 
dinarjev ne bi bil sprejet, ostalo okoli 600 milijonov dinarjev neizkoriščenih, 
bi lahko razpravljali tudi z druge strani; postavilo se je namreč vprašanje ali ni 
važnejše morebitno neizkoriščena sredstva gledati kot enega izmed pogojev za 
stabilizacijo odnosov v gospodarstvu. 

2. Glede predračunskih vrednosti posameznih šol, ki so izkazane v dodatnem 
gradivu Splošne gospodarske banke, je bil izražen dvom v njihovo realnost. Iz 
teh razlogov se postavlja tudi vprašanje, če je celoten program izgradnje osnov- 
nih šol, ki naj bi bil izveden s pomočjo dodatnih sredstev, tudi realen. V razpra!vi 
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je bilo mogoče ugotoviti različna mišljenja med predlagateljem in predstavnikom 
Splošne gospodarske banke, ki je tudi izrazil določene pomisleke. Zato je bila 
v odborih izredno ostro postavljena zahteva, da se z naložbami teh sredstev 
zaključi gradnja vseh začetih objektov, četudi bi to pomenilo nekoliko skrom- 
nejši program od predvidenega. 

3. Sredstva za izgradnjo osnovnih šol se letos preko Splošne gospodarske 
banke dajejo kot kredit le občinam, ki dobivajo dopolnilna sredstva. S tem v 
zvezi je bilo v razpravi omenjeno, da angažiranje republiških sredstev za pri- 
hodnje leto po istih kriterijih kot v letošnjem letu pomeni, da bo morala repu- 
blika še vedno ostati pri kriteriju, da zagotavlja sredstva za gradnjo šol samo 
tistim očinam, ki dobivajo dopolnilna sredstva. Ta prejudic bo vsekakor imel 
za posledico tudi pritisk teh občin na povečanje dopolnilnih sredstev, da bi na 
ta način lahko krile svojo udeležbo pri izgradnji šol. Glede na to je bilo v raz- 
pravi opozorjeno, da pri oblikovanju proračunske politike za prihodnje leto 
republika najbrž ne bo mogla sprejeti takih povečanj, na kar odbora že sedaj 
opozarjata. 

4. V razpravi je bilo ugotovljeno, da se utemeljitev, ki jo je dal predstavnik 
Izvršnega sveta ob sprejemanju letošnjega družbenega plana v odboru za druž- 
beni plan in finance, namreč da bo z letošnjimi 2 milijardami dinarjev mobili- 
ziranih najmanj nadaljnjih 3 milijarde dinarjev sredstev investitorjev, ni ures- 
ničila. 

5. Odbora ponovno izražata svoje mišljenje, da bi bilo potrebno v bodoči 
skupščinski praksi prenehati s predlaganjem posameznih zadev v tako kratkih 
rokih, kot je bilo to tudi v tem primeru. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je za svo- 
jega poročevalca določil poslanca Matijo Maležiča, odbor za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov Organizacijsko*političnega zbora pa poslanca Cirila 
Kambiča. 

Št.: 405-13/65 
Ljubljana, 1. 7. 1965 

NEPOSREDNI GOSPODARSKO POLITIČNI PROBLEMI 

v zvezi z novimi ukrepi za izpopolnitev gospodarskega sistema in stabilizacijo 
gospodarstva 

(Pripravila Republiški zbor in Gospodarski zbor) 

1. Predvideni ukrepi za izpopolnitev gospodarskega sistema in za stabili- 
zacijo gospodarstva so na eni strani samo logično nadaljevanje ukrepov, ki so bili 
že sprejeti za izvajanje zvezne resolucije o nadaljnji izgradnji našega gospodar- 
skega sistema in stališč VIII. kongresa ZKJ (zakonodaja o ureditvi kreditnega 
in bančnega sistema, elektrogospodarstva, financiranja družbeno^političnih skup- 
nosti itd. ter ukrepi tekoče gospodarske politike zlasti na denarno, kreditnem 
in investicijskem področju); na drugi strani pa že predstavljajo1 novo kvaliteto 
v našem gospodarskem razvoju. Gre predvsem za to, da se v našem gospodarstvu 
preko ustreznega gospodarskega sistema vzpostavijo takšni notranji odnosi, ki 
bodo omogočili, da se naše gospodarstvo vključi v mednarodno menjavo na 
osnovi takšnih paritet v cenah, kot jih narekujejo odnosi v mednarodni delitvi 
dela. 
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Dosedanji odnosi v cenah v našem gospodarstvu so še vedno izkrivljeni pod 
vplivom različnih administrativnih elementov, zlasti prevelike zaščite in pri- 
vilegiranega položaja nekaterih gospodarskih panog, prevelikega pritiska na 
nekatere dejavnosti zaradi administrativno odrejenih nižjih cen itd., kar vse se 
končno odrazi v neustreznem obračunskem tečaju dinarja nasproti tuji valuti 
ter. onemogoča pravo sliko rentabilnosti posamezne proizvodnje. Prav tako pa 
tako stanje zakriva dejanske probleme v našem gospodarstvu, tako v proizvodnji 
kot potrošnji, ter onemogoča njegovo vključevanje v svetovno menjavo na pod- 
lagi komparativnih prednosti, ki jih imamo. 

Brez prave slike rentabilnosti posamezne proizvodnje tudi nismo sposobni 
izvesti potrebnih ukrepov za stabilizacijo, ker bi se taki ukrepi nepravilno 
in neustrezno odrazili. 

Ti gospodarski ukrepi predstavljajo zato izraz in realizacijo tistih teženj, 
ki so jih v gospodarski napredek usmerjene gospodarske organizacije in tudi 
naša celotna javnost v SR Sloveniji stalno podpirale in se zanje že dolgo časa 
borile. 

Dejansko stanje v našem gospodarstvu pa je na drugi strani takšno, da bi 
brez teh ukrepov že po relativno krajšem času zašli v gospodarsko stagnacijo, 
sedanja nesorazmerja tako v proizvodnji kot v potrošnji pa bi se še bolj zaostrila, 
vse to bi pripeljalo do upadanja proizvodnje in tudi do bistvenega padca v 
življenjski ravni — vse pa bi spremljala vedno hujša inflacija. Zato je nujnost 
teh ukrepov takega značaja, da dejansko nimamo več izbirati. 

Prihajamo tako do nujnosti kot zaželenosti teh ukrepov. 
3. Učinek teh ukrepov pa bo seveda dokaj različen za posamezne gospo- 

darske organizacije kakor tudi za posamezne nosilce potrošnje. 
Za proizvajalce, ki so že doslej proizvajali približno po pariteti mednarodnih 

cen, se bodo odprle možnosti hitrega gospodarskega razvoja, medtem ko se bo 
položaj tistih proizvajalcev, ki so doslej proizvajali po nižje določenih cenah, 
celo izboljšal. To jim bo omogočilo, da bodo lahko v relativno^ krajšem času 
sanirali svoj gospodarski položaj. 

V dokaj težjem položaju pa se bodo znašle tiste gospodarske organizacije, 
katerih rentabilnost je bila doslej podana le zaradi umetno ustvarjenih notranjih 
pogojev našega tržišča in ki so že doslej uživale različne olajšave oziroma bile 
rentabilne le zaradi olajšav. 

Take gospodarske organizacije bodo morale izvršiti bistvene premike v 
načinu svojega gospodarjenja, kar bo seveda zvezano večkrat tudi z dokajš- 
njimi težavami, pa tudi potrebo po kompleksni reorganizaciji posameznih gospo- 
darskih organizacij glede na nove tržne pogoje. 

Pri tem je treba posebej poudariti, da bo v prehodnem obdobju družba sicer 
zagotovila posameznim gospodarskim dejavnostim, panogam ali grupacijam pod- 
jetij preko ustreznega režima možnost prilagoditve novim pogojem, če zaradi 
objektivnih vzrokov ni mogoče pričakovati, da bi bile takoj kos novemu polo- 
žaju.. V nobenem primeru pa ni mogoče pričakovati, da bi tak prehodni režim 
ostal trajna sestavina našega gospodarskega sistema ali da bi bil celo sistem 
sam prilagojen potrebam posameznih gospodarskih organizacij. Ce bi se odločili 
za tako rešitev, bi ostali vsi sedanji odnosi in nesorazmerja, ki pa so v bistvu 
osnovni vzrok gospodarskih težav, nespremenjeni tudi v bodoče. Spremenili ne 
bi ničesar — razen da bi se vsi stari odnosi oblikovali na ravni višjih cen. 

4. Ta proces prilagoditve novim pogojem gospodarjenja pa ne more ostati 
samo stvar gospodarskih organizacij. Gre tudi za potrebo kompleksne revizije 
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bremen, ki pritiskajo na gospodarske organizacije, torej sredstev, ki jih daje 
gospodarstvo za splošno potrošnjo. Stabilizacijo gospodarstva si je mogoče za- 
misliti samo ob pogoju, da gospodarstvo daje za družbene potrebe tisto, kar 
dejansko zmore, stvar družbe pa je, da s temi sredstvi zagotovi le tisto, kar je 
dejansko neobhodno potrebno za normalno delovanje organizirane družbe. In 
kakor imamo opraviti znotraj gospodarstva še z dokaj ekstenzivnim načinom 
gospodarjenja, tako imamo tudi na področju splošne potrošnje opraviti z dokaj 
ekstenzivnim načinom trošenja. Oba procesa morata potekati skladno, pri tem 
pa se je zavedati, da bo tudi proces prilagoditve splošne potrošnje novim po- 
gojem gospodarjenja zahteval večkrat povsem nove pristope za reševanje novih 
problemov in da bo morda potrebno revidirati celo osnovne koncepte potrošnje 
na nekaterih področjih. 

5. Novi odnosi se bodo nujno oblikovali na osnovi takšnih cen, ki bodo 
ustrezale novo določeni pariteti dinarja nasproti tuji valuti. Zato je neizbežno, 
da se bodo stroški gospodarskih organizacij za nakup surovin in polproizvodov 
zvišali. Samo z dvigom produktivnosti in mobilizacijo notranjih rezerv v gospo- 
darjenju bodo zato gospodarske organizacije lahko zagotovile isto realno živ- 
ljenjsko raven svojih delavcev. Dosedanjo enako življenjsko raven delavcev si 
lahko zagotove le gospodarske organizacije same in je družba administrativno 
ne more. 

Če bodo pri tem potrebni tudi določeni premiki v zaposlitvi delovne sile 
med posameznimi gospodarskimi dejavnostmi, je treba zagotoviti, da bo ta 
proces potekal organizirano, na drugi strani pa je treba z ustrezno ekonomsko 
politiko odpirati tudi nove perspektive na posameznih doslej zapostavljenih 
gospodarskih dejavnostih. 

6. Ker bo uveljavitev novih gospodarskih ukrepov tako kompleksno' po- 
segla v družbenoekonomske O'dnose na vseh področjih, je zato naloga vseh 
družbenih skupnosti, gospodarskih in drugih organizacij, da uveljavljanje po- 
sledic stalno in tekoče spremljajo in rešujejo vse nastale probleme po poti k 
uveljavljanju ciljev, ki jih ti ukrepi zasledujejo. Pri tem ne gre samo za en- 
kratno akcijo, ampak za sistem, ki ga bo treba dolgoročno uveljavljati. 

PREDLOG ZAKONA 

o višini delavčevega dohodka, ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila 
med začasno brezposelnostjo 

1. člen 

Začasno brezposelni delavec lahko uveljavlja po 60. členu temeljnega za- 
kona o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Uradni list SFRJ, št. 15-313/65) 
pravico do denarnega nadomestila, če njegovi dohodki skupaj z dohodki članov 
njegove ožje družine ne presegajo zneskov: 

1. petindvajsettisočpetsto dinarjev mesečnega dohodka na člana njegove 
ožje družine; 

2. petdesettisoč dinarjev skupnega letnega katastrskega dohodka od zem- 
ljišč, ki so njegova lastnina oziroma lastnina članov njegove ožje družine. 

Med dohodke po tem členu se štejejo vsi dohodki, ki so zavezani prispevku 
ali davku. 
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2. člen 

Za člane ožje družine po prvem, odstavku prejšnjega člena štejejo zakonec, 
otroci ter posvojenci in pastorki, ki živijo z delavcem v skupnem gospodinjstvu 
oziroma jih je začasno brezposelni delavec po zakonu dolžan vzdrževati in jih 
dejansko vzdržuje. 

3. člen 

Republiški sekretariat za finance izda v sporazumu z republiškim sekre- 
tariatom za delo navodilo o tem, kako se izračuna skupni dohodek iz 1. in 2. 
točke 1. člena tega zakona. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 6. aprila 1965 dalje. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 36. členu ustave SFRJ je zajamčena delovnim ljudem ob pogojih, ki jih 
določa zakon, pravica do oskrbnine med začasno- brezposelnostjo. 

V skladu s to ustavno določbo določa temeljni zakon o organizaciji in finan- 
ciranju zaposlovanja, da imajo pravico do denarnega nadomestila za čas brez- 
poselnosti delavci, ki imajo najmanj eno leto neprekinjenega dela ali skupaj 
18 mesecev.s prekinitvami v zadnjih dveh letih, in če njihovi dohodki ter do- 
hodki članov njihove ožje družine, ki so zavezani prispevku oziroma davku, ne 
presegajo zneska, ki ga določa republiška skupščina (60. člen cit. zakona). 

Višino tega dohodka (cenzus), od katere je odvisna pravica začasno brez- 
poselnega delavca do denarnega nadomestila, ureja predloženi zakon. Pri dolo- 
čitvi višine tega cenzusa predlog zakona izhaja iz postavke, da znaša mejni 
znesek najnižjih pokoj ninskih prejemkov 25 500 dinarjev, ki predstavlja tudi 
v povprečju življenjski minimum; ta znesek se ravna po povprečnem najnižjem 
osebnem dohodku 30 000 dinarjev, doseženem v SR Sloveniji v letu 1964. 

Višina cenzusa se glede na to ravna: 
— glede višine katerega koli dohodka, ki je zavezan prispevku ali davku, 

po 1. točki sklepa o mejnem znesku najnižjih pokojninskih prejemkov in o višini 
varstvenega dodatka (Uradni list SRS, št. 6/65), ki ga je sprejela skupščina 
Skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije. 

— glede višine dohodka od kmetijskih zemljišč pa po 62. členu zakona 
o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 37/64) oz. po določbah 
2. člena zakona o pogojih za priznanje varstvenega dodatka (Uradni list SRS, 
št. 10-86/65). 

Na ta način se doseže enotna graduacija mejnih minimalnih 1 dohodkov v 
republiki. 

Po do sedaj veljavnih določbah 6. in 9. člena uredbe o oskrbnini (Uradni 
list FLRJ, št. 16/52, 39/52 in 1/56) sta bila 1952. leta postavljena cenzusa: din 5000 
od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja, socialnega zavarovanja in drugih 
socialnih dajatev ter din 250 od letnega dohodka iz kmetijstva in drugih dejav- 
nosti, od katerih se plačuje davek na družinskega člana, ki sta bila v veljavi 
polnih 13 let. Prav zaradi tega so- bili vloženi v teh letih številni predlogi za 
zvišanje cenzusa oziroma za nujno prilagoditev povečanim življenjskim stro- 
škom. Z dviganjem osebnih dohodkov se je spričo nespremenjenega cenzusa iz 
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leta v leto ožil krog upravičencev do denarnega nadomestila, zaradi česar je 
cenzus 5000 din na člana družine povzročal npr., da je brezposelni delavec, 
katerega zaposleni zakonski drug je prejemal mesečno 35 000 din, moral imeti 
6 ali več otrok, da je bil upravičen do denarnega nadomestila. Ta proporc je 
prizadel prav delavske družine s številnimi otroki. 

Na podlagi dosedanjih predpisov o cenzusu je v lanskem letu prejemalo 
denarno nadomestilo povprečno 700 upravičencev na mesec, kar znaša manj kot 
10 '% od povprečnega števila brezposelnih. Zavodi za zaposlovanje delavcev so 
v letu 1964 za denarna nadomestila porabili 61 milijonov 230 000 dinarjev (brez 
drugih izdatkov za zagotovitev pravic brezposelnih delavcev). 

S predlaganim cenzusom bi se po predvidevanjih zavodov za zaposlovanje 
zvišali skupni izdatki za denarno nadomestilo v republiki za ca. 300 milijonov 
dinarjev. 

Povečanje teh izdatkov za denarna nadomestila je vkalkulirano v pred- 
videnih izdatkih zavodov za zaposlovanje za leto 1965 ob upoštevanju, da bo 
znašala od 1. 7. 1965 stopnja prispevka za zaposlovanje 0,2%. 

Pri oceni primernosti predlaganega cenzusa je treba upoštevati, da znaša 
denarno nadomestilo 50 '%> od povprečnega osebnega dohodka zadnjih treh 
mesecev pred prenehanjem dela. Čas prejemanja tega nadomestila pa je omejen 
in se ravna po priznani delovni dobi pred prenehanjem dela. Tako' lahko delavec, 
ki ima vsaj eno leto neprekinjenega dela, prejema nadomestilo največ 6 mesecev, 
delavec, ki ima več kot 10 let dela, pa največ 24 mesecev. Delavec pa takoj 
izgubi pravico do prejemanja že priznanega denarnega nadomestila, če odkloni 
ponujeno zaposlitev, ki ustreza njegovi delovni sposobnosti. 

V primerih, kadar ima družina dohodke iz kmetijstva in druge dohodke, 
bodo nastale težave pri ugotavljanju cenzusa. Zato je v 3. členu predvideno 
pooblastilo za izdajo' posebnega navodila, ki je tehničnega značaja. 

Predloženi predlog predvideva, da bi se zakon uporabljal od 6. aprila t. 1. 
dalje. Ta določba je potrebna zaradi tega, ker je do tega dne veljal zvezni 
predpis, ki je določal cenzus. S tem dnem pa je ta predpis prenehal veljati. Če 
bi se predloženi zakon ne uporabljal od istega dneva, bi za čas od 6. aprila do 
uveljavitve tega zakona ne bilo možno odmerjati denarnega nadomestila začasno 
brezposelnim delavcem. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
8. julija 1965 obravnaval predlog zakona o višini delavčevega dohodka, ki vpliva 
na pravico do denarnega nadomestila med začasno brezposelnostjo, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se s predlaganim zakonom 
realizira določba prvega odstavka 60. člena temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju zaposlovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 15/65), po kateri republiška skupščina 
določi z odlokom najvišji znesek delavčevega dohodka, ki skupaj z dohodki 
članov njegove družine oziroma gospodinjstva, od katerih se plačujejo davki 
oziroma prispevki, daje delavcu pravico do denarnega nadomestila med začasno 
brezposelnostjo. 

V komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali je v tem primeru potreben 
zakon, ker zvezni temeljni zakon v že omenjenem 60. členu pove, da republiška 
skupščina določi navedeni znesek z odlokom. Po mnenju komisije je besedo 
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»odlok« v zveznem zakonu mogoče razumeti le kot »odločitev«, ker zvezni zakon 
ne more predpisovati oblike pravnih aktov republiške skupščine. Komisija meni, 
da je v enakem primeru potreben zakon, ker gre za ureditev materialnih raz- 
merij. Poleg tega pa se v 4. členu zakonskega predloga utemeljeno .predlaga 
učinkovanje predpisa za nazaj, kar pa je glede na določbo drugega odstavka 
217. člena ustave SR Slovenije možno določiti samo z zakoinom. 

Nadalje je bilo postavljeno načelno vprašanje, če je republika v tem primeru 
upravičena samostojno določiti, kdo šteje za člana ožje družine (2. člen zakon- 
skega predloga). Pojem »ožja družina« je namreč postavljen v zveznem temelj- 
nem zakonu, vendar ni preciziran, hkrati pa tudi ni izrečno določeno, da bo' repu- 
blika določila, kdo šteje za člana ožje družine. Komisija je bila mnenja, da repu- 
bliški zakon lahko samostojno rešuje navedeno vprašanje glede na to, da ga 
zvezni zakon neposredno ne ureja. Zvezni zakon je namreč temeljni zakon in 
republika lahko s svojim zakonom regulira vsa tista vprašanja, ki kot sistemska 
niso urejena v zveznem zakonu, torej tudi vprašanje opredelitve pojma »ožja 
družina«. Ta pojem pa zaradi vpliva na obseg materialne pravice mora biti 
preciziran; v nasprotnem primeru bi bila njegova razlaga v praksi prepuščena 
upravnim organom in bi lahko prihajalo do neenotnosti in zelo različnih rešitev 
v praksi na območju republike, kar nedvomno ne bi bilo v redu. Razlike, do 
katerih v tem pogledu lahko pride med posameznimi republikami, pa so upravi- 
čene glede na različne oblike in obseg družine oziroma gospodinjstev v posa- 
meznih delih države, zaradi česar tudi zvezni zakon ni mogel podrobneje opre- 
deliti pojma »ožja družina«. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in do,polnitve: 

K 1. členu : Besedilo prvega odstavka do dvopičja se spremeni tako, da 
se glasi: »Začasno brezposelni delavec lahko uveljavlja pravico do> denarnega 
nadomestila (60. člen temeljnega zakona o organizaciji in financiranju zaposlo- 
vanja — Uradni list SFRJ, št. 15-313/65), če njegovi dohodki skupaj z dohodki 
članov njegove ožje družine ne dosegajo zneskov:«. 

S spremenjenim besedilom je jasno izražena pravica republike, da to vpra- 
šanje ureja samostojno, seveda v zvezi z ustrezno določbo zveznega zakona. 

K 3. členu : Besedi »sekretariat« v prvi vrsti in »sekretariatom« v drugi 
vrsti se nadomestita z besedama »sekretar« oziroma »sekretarjem«. 

Po določbi drugega odstavka 197. člena ustave SR Slovenije izdajajo navo- 
dila za izvrševanje zakona le republiški sekretarji in drugi funkcionarji na čelu 
republiških upravnih organov, ne pa več upravni organi, kot je bilo določeno 
v prejšnji ustavni oziroma zakonski ureditvi. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal in 
so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom 
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 
St.: 113-144/65 
Ljubljana, 9. 7. 1965 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora — poročilo 
z dne 7. 7. 1965, št. 113-144/65 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 8. 7. 1965, št. 113-144/65 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
prispevkov, davkov in taks 

1. člen 

2. člen zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 
(Uradni list SRS, št. 7-37/65) se spremeni tako, da se glasi: 

»Do nove zakonske določitve stopnje republiškega prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja se v korist republike in občin obračunava in 
plačuje prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v SR Sloveniji 
po skupni stopnji 10% in se deli tako: 

1. del prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po stopnji 2°/o 
se plačuje na poseben bančni račun republiške skupne rezerve gospodarskih 
organizacij (1. člen zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi 
rezervami gospodarskih organizacij, Uradni list SRS, št. 17-89/64 in 7-41/65) kot 
dopolnilna sredstva za skupne rezerve gospodarskih organizacij s tem, da se ta 
sredstva vodijo ločeno od ostalih sredstev republiške skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij. 

2. del sredstev iz prispevka iz osebnega dohodka po stopnji 8 °/o predstavlja 
skupna sredstva republike in občin in se deli med republiko' in občine v takem 
razmerju, 'kot so se sredstva iz tega prispevka na podlagi skupne stopnje 14,5 °/o 
delila med republiko in občinami po dosedanjih določbah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

Pogoji za uporabo dopolnilnih sredstev za skupne rezerve gospodarskih 
organizacij po 1. točki prejšnjega odstavka bodo določeni s posebnim zakonom. 

2. člen 

5. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Dohodki iz 3. in 4. točke 1. člena se v celoti odstopijo občinam«. 

3. člen 

7. člen zakona se spremeni tako<, da se glasi: 
»Dohodki od republiških sodnih taks, ki se po 3. členu zakona o republiških 

sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 20-224/65) plačajo v taksnih vrednotnicah 
enotne izdaje, se odstopijo tistim občinam, na katerih območju so te taksne 
vrednotnice prodane.« 

4. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja 
pa se od 1. avgusta 1965. 

OBRAZLOŽITEV 

Bistveni sestavni del sedanje gospodarske reforme je usklajevanje vseh 
oblik potrošnje z realnimi možnostmi in v tej zvezi predvsem zvezni zakon 
o najvišji meji, do katere republike in občine lahko določijo višino prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, postavlja nove okvire proračunski 
potrošnji. 
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Ta zakon namreč limitira stopnjo prispevka od osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja za proračune in občin na 8%, medtem ko je dosedanja pripo- 
ročena stopnja znašala 14,5 %>. 

Stopnja prispevka za federacijo se znižuje od 3 % na 2,5 "/o. 
Poleg tega se z omenjenim zveznim zakonom začasno (za razdobje od 

1. 8. 1965 do 31. 12. 1966) uvaja v višini 2 '%> od prispevka od osebnega dohodka 
nov prispevek za skupne rezerve gospodarskih organizacij. 

Skupna stopnja prispevka iz osebnega dohodka je torej sedaj določena v 
višini 12,5 %>, doslej pa je bila priporočena v višini 17,5 

Zvezni zakon bo uveljavljen s 1. 8. 1965, do takrat pa republika in občine 
še ne morejo predpisati svojih novih stopenj, saj so le-te lahko le rezultat 
rebalansa vseh proračunov. Zato predlagamo, da tudi v naši republiki upora- 
bimo možnost, ki jo daje zvezni zakon: do določitve stopenj prispevka iz oseb- 
nega dohodka — kar je treba storiti do 30. 9. 1965 — naj bi se skupna stopnja 
prispevka v višini 8 °/o delila med republiko in občine v istem razmerju, kot se 
je doslej delila stopnja 14,5 '%>. To pomeni, da se v začasnem obdobju do sep- 
tembra, ko bo republiška skupščina določila novo stopnjo, ohrani dosedanje 
delitveno razmerje in pri tem znaša ta začasna republiška stopnja 4,2 %, ob- 
čanska pa 3,8'%> (kar ustreza dosedanjemu razmerju 7,7 °/o proti 6,8 ®/o). Tako 
bodo do septembra republika in občine pripravile svoja predvidevanja za pro- 
računsko potrošnjo do konca leta. Hkrati bo možno koordinirati republiška in 
občinska predvidevanja, kar bo omogočilo ne le realno oceno gibanj do konca 
leta 1965, marveč tudi solidno osnovo za pripravo proračunskih planov za 
prihodnje leto v skladu z realnimi možnostmi. 

Na ohranitvi dosedanjega delitvenega razmerja v razdobju do septembra 
t. 1. temelji tudi 1. člen zakonskega predloga. Toda zaradi znižane skupne stopnje 
se znatno znižuje tudi glavni proračunski dohodek družbeno-političnih skup- 
nosti v Sloveniji. Saj se je predvidevalo po republiški oceni 85 924 milijonov 
prispevkov iz osebnega dohodka od delovnega razmerja za proračune v naši 
republiki, medtem ko se zniža ocenjena masa teh sredstev z omenjenim ukrepom 
na 70 234 milijonov oziroma na indeks 81,7 nasproti republiškemu predvide- 
vanju. Izpad tega dohodka znaša torej za naše občine in republiko okoli 15,7 
milijarde. Ta i^pad se sicer kompenzira z 20-odstotno udeležbo na zveznem 
prometnem davku s 5,8 milijarde ter z zvišanjem pritoka iz naslova sodnih taks 
in še z nekaterimi manjšimi popravki v znesku 2,2 milijarde, torej skupno 
za okoli 8 milijard. Vendar pa ostane še restrikcija za naše proračune v višini 
okoli 7,7 milijarde v primerjavi z republiško oceno bruto proračunskih dohodkov 
ob letošnji uveljavitvi republiških stopenj. To pomeni že na takratno oceno 
znižanje proračunskih dohodkov v zadnjih petih mesecih letošnjega leta za 
okoli 16%. Ker pa so kasneje sprejeti plani družbeno-političnih skupnosti 
višji, bo toliko večje tudi znižanje dohodkov in s tem potrebna omejitev pro- 
računske potrošnje za najmanj 20 '%> v tem razdobju. 

Pri tem je treba poudariti, da je kljub naglašenim priporočilom ob sestav- 
ljanju planov proračunskih dohodkov svojo' stopnjo dvignilo nad priporočeno 
skupno stopnjo 17,5 v Sloveniji 14 občin. Ob limitaciji skupne stopnje bodo 
morale te občine sedaj z večjimi težavami omejevati to neopravičeno izvedeno 
razširitev svoje proračunske potrošnje. Poleg omenjenih primerov so nekatere 
naše družbeno-politične skupnosti svoje proračunske dohodke planirale zavestno 
nerealno in bodo zato z večjo težavo urejale svoje proračune za zadnjih 5 
mesecev t. 1. 
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Upoštevati je tudi treba, da je v tej dobi treba urediti proračunsko potrošnjo 
še s posebno pozornostjo do glavnih družbenih služb pri občinah, kakor so 
šolstvo, socialno varstvo in zdravstvo in se mora njihova potrošnja sicer tudi 
skrbno racionalizirati ne pa prizadeti in teh služb zavirati. 

Da bi se torej to razmerje ohranilo, se predlaga v spremembah uvrstitev 
tistega dela republiških sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, med dohodke 
republiškega proračuna. Ta uvrstitev je potrebna ne le v zvezi z razmerjem med 
dohodki republike in občin, temveč tudi zato, ker bi sicer prišle nekatere občine 
spričo zaostritve v drugih občinah pri ostalih dohodkih v izjemen položaj, zlasti 
pa še zato, da se okrepijo' možnosti republike do izpolnitve njenih obveznosti 
nasproti občinam, ki svojih družbenih služb sicer ne bodo mogle oskrbeti s 
sredstvi iz lastnih dohodkov. 

Posebej je treba omeniti, da pomeni prej omenjena 2-cdstotna stopnja za 
skupne rezerve gospodarskih organizacij oblikovanje posebnega dela te rezerye, 
ki je namenjen za intervencije pri tistih gospodarskih organizacijah, katere bodo 
zašle zaradi reforme v gospodarstvu v začasne težave. Pri tem pridejo v poštev 
predvsem začasne težave pri izplačevanju osebnih dohodkov. 

S sedanjim zveznim zakonom se postavljajo določila za to rezervo le načelno, 
medtem ko bosta namen in način uporabljanja teh sredstev določena z zveznim 
in nato z republiškim predpisom v septembru. 

Z 2. in 3. členom predloga se spreminjata 5. in 7. člen republiškega zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks zaradi določitve 
dohodkov od republiških sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, kot dohodek 
republiškega proračuna, kar se izvede v povezavi s spremembo, ki se predlaga 
tudi pri zakonu o republiških sodnih taksah. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora 
sta na skupni seji z zakonodajno-pravno komisijo Skupščine dne 27. julija 1965 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki ga je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije dne 21. julija 1965. 

Z zveznim zakonom o najvišji meji, do katere republike in občine lahko 
določijo višino prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, je določena 
najvišja meja na 8 o/o, medtem ko je znašala doslej ustrezna stopnja (ki pa je bila 
samo priporočena) 14,5 °/o. V okviru teh 8 % je treba določiti now stopnjo pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki pripada republiki. 

V načelni razpravi o zakonskem predlogu so bila izražena naslednja stališča: 
1. Sprejme se z zakonskim predlogom predložena rešitev, da se začasno 

na novo določi stopnja prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki 
pripada republiki. 

Odbora in komisija so se namreč strinjali z ugotovitvijo v obrazložitvi za- 
konskega predloga, da republika in občine še ne morejo do 1. avgusta 1965, tj. 
do dne, to bo uveljavljen prej omenjeni zvezni zakon, dokončno predpisati nove 
stopnje, ker so le te lahko samo rezultat temeljito pripravljenega rebalansa 
njihovih proračunov. 
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2. Prav tako sta se odbora in komisija strinjala, naj bi se sredstva od pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja tudi v bodoče delila med 
republiko in občinami v razmerju, kot so se ta sredstva delila pri dosedanji 
skupni stopnji 14,5 °/o. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da bo omejitev proračunov v prihodnjem 
obdobju do priprave rebalansa verjetno nekoliko močneje prizadela občine kot 
republiko, zaradi česar je računati na možnost, da bo pri končni določitvi stopenj 
lahko prišlo do manjših sprememb v delitvi teh sredstev med republiko in 
občinami. Izvršni svet naj zato pri omejevanju proračunske potrošnje v repu- 
bliškem proračunu računa v prehodnem obdobju s to možnostjo. 

V pripravi predloga rebalansa republiškega proračuna bo prav tako po- 
trebno na novo proučiti vprašanje zagotavljanja dopolnilnih sredstev občinam. 

3. Odbora in komisija smatrajo, da bo mogoče z 2%> dopolnilnimi sredstvi 
za skupne rezerve gospodarskih organizacij uspešno pomagati gospodarskim 
organizacijam pri prilagajanju novim pogojem gospodarjenja le, če bodo za 
njihovo uporabo precizno določeni pogoji in namen. To naj se upošteva pri, pri- 
pravi predpisa, s katerim bodo določeni pogoji za uporabo teh sredstev. Pri 
uporabi teh sredstev bo vsekakor treba težiti, da se bo z njimi saniralo predvsem 
gospodarske organizacije tistih panog, ki so za SR Slovenijo najperspektivnejše, 
to tembolj, ker velja ta instrument samo do konca leta 1966. 

4. Glede na zmanjšanje dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja in zato velike zaostritve v potrošnji proračunskih sredstev 
je treba omejitve v proračunski potrošnji uveljavljati tako, da ne bi preveč 
prizadeli najvažnejših področij družbenih služb. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da bo glede na bodočo orientacijo na znižanje 
splošne potrošnje treba proučiti vso problematiko te oblike potrošnje. Gre nam- 
reč za vprašanje uskladitve splošne potrošnje z zmogljivostmi gospodarstva in 
za vprašanje, kako v tem okviru na najbolj racionalen način zadovoljevati po- 
trebe na posameznih področjih splošne potrošnje. 

Predstavnik Izvršnega sveta je predlagal k zakonskemu predlogu dva 
amandmaja k 1. členu, ki se glasita: 

Na koncu 1. točke se črta pika in doda besedilo: »in da se uporabljajo tudi 
za potrebe drugih delovnih organizacij«; 

2. točka se spremeni tako-, da se glasi: »2. del sredstev iz prispevka iz oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja po stopnji 8'% predstavlja skupna pro- 
računska sredstva republike in občin in se deli med republiko in občinami tako, 
da se določi republiška stopnja tega prispevka na 4,2lo/o«. 

Odbora in komisija so zakonski predlog v načelu sprejeli skupaj z amand- 
maji predstavnika predlagatelja. 

V obravnavi je bil predložen še amandma k zadnjemu odstavku 1. člena, 
ki se glasi: 

V zadnji vrsti zadnjega odstavka se črta beseda »zakonom« in nadomesti 
z besedami »aktom Skupščine SR Slovenije«. 

Predstavnik predlagatelja je amandma sprejel in je tako postal sestavni 
del zakonskega predloga. 

Amandma sta sprejela tudi oba odbora, ker sta menila, da je mogoče do- 
ločiti pogoje za uporabo dopolnilnih sredstev za skupne rezerve gospodarskih 
organizacij tudi z drugim skupščinskim aktom. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora, odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora 
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in zakonodajno-pravna komisija predlagajo pristojnima zboroma, da predlog 
zakona skupaj s predloženim amandmajem sprejmeta. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je določil 
za svojega poročevalca poslanca Mirana Cvenka, odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Organizacij sko-političnega zbora pa predsednika odbora 
Maksa Klanska. 

Št.: 422-10/65 
Ljubljana, 27. 7. 1S65 

PREDLOG ZAKONA 

o uvedbi posebnega 2-odstotnega prometnega davka od prometa blaga na drobno 
za odpravo škod, povzročenih s poplavami 

1. člen 

Za čas od 1. avgusta 1965 do 31. decembra 1966 se uvaja dodatni prometni 
davek od prometa blaga na drobno po stopnji 2 Vo za odpravo škod, povzročenih 
s poplavami v oktobru 1964 ter v maju, juniju in juliju 1965. 

Prometni davek iz prejšnjega odstavka se obračunava in plačuje od iste 
osnove kot občinski prometni davek od prodaje blaga na drobno. 

2. člen 

Sredstva iz prometnega davka po 1. členu tega zakona se vodijo na po- 
sebnem bančnem računu republiških sredstev za odpravo škod, povzročenih s 
poplavami. 

3. člen 

Iz sredstev za odpravo škod, povzročenih s 'poplavami, se dajejo republiki, 
občinam, delovnim organizacijam in skladom krediti za odpravo škod, po- 
vzročenih s poplavami, z rokom vračanja do trideset let po obrestni meri 1 °/o. 

4. člen 

S sredstvi iz 1. člena razpolaga v skladu z določbami 3. člena tega zakona 
in s smernicami Izvršnega sveta poseben upravni odbor, ki ga imenuje Skup- 
ščina SR Slovenije. 

5. člen 

Ta ziakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja 
pa se od 1. avgusta 1965. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zveznim zakonom o pooblastilu določenim republika za uvedbo dodat- 
nega davka od prometa blaga na drobno je med drugim tudi SR Slovenija 
pooblaščena, da vpelje za II. polletje 1965 in za leto 1966 dodatni davek od 
prometa blaga na drobno do največ 2 % za odpravo škod, povzročenih s popla- 
vami v oktobru 1964 ter v maju, juniju in juliju 1965. Namen tega pooblastila 
je bil, da si s poplavami prizadete republike tudi same zagotovijo sredstva 
za kreditiranje obnove s poplavo prizadetih objektov. V samem besedilu zakona 
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ni določen način uporabe sredstev iz dodatnega prometnega davka, tj. ali se 
dajejo sredstva kot kredit ali brez povračila, samo v obrazložitvi je omenjeno 
kreditiranje obnove iz teh sredstev. Stopnja 2'% je maksimalna stopnja, do 
katere se lahko predpiše dodatni prometni davek. 

Uvedba omenjenega posebnega davka za prispevanje k odpravi škod po 
poplavah je za republike pravzaprav nova oblika. Potreba po tej obliki nastaja 
z lanskimi in letošnjimi poplavami in neurji, ki so prizadele široke predele 
naše države, za take pojave finančno premalo pripravljene. 

Uvedba predmetnega prispevka v zvezi s temi katastrofami pomeni soli- 
darno akcijo vseh občanov tudi v naši republiki, da bi nastale posledice lažje 
odpravili. 

Plačevanje prispevka naj bi trajalo leto in 5 mesecev in pri stopnji 2'°/o 
bi realizirali v Sloveniji okoli 7,5 milijarde. Seveda ni mogoče s temi sredstvi 
kriti vseh nastalih škod, saj so bile škode na poplavah v oktobru 1964 ocenjene 
na okoli 15 milijard in doslej deloma krite s posebnimi krediti, medtem ko so 
krile del škod nekatere gospodarske organizacije same iz lastnih skladov, del 
pa družbeno-politične skupnosti iz svojih sredstev, zlasti pa iz v ta namen 
deblokirajnih proračunskih rezerv, ki so se tako povsem angažirale oziroma po- 
trošile. Škode po neurju maj - julij 1965 so znašale po prvih nepopolnih ocenah 
okoli 2,5 milijarde. 

Ob pogojih takih in podobnih elementarnih nesreč nastaja nujna potreba 
ne le po uvedbi intervencijskih oblik, kakršna je predmetna uvedba 2-odstot- 
nega prometnega davka, temveč po stalni obliki družbene intervencije, kjer bi 
morala republika prevzeti pomembno odgovornost. 

Spričo tega, da je omenjeni davek oblika vzajemne pomoči, podražitve na 
tej osnovi ne bi mogle biti osnova pri valorizaciji osebnih dohodkov. Orienta- 
cijska ocena kaže, da bi se z uvedbo maksimalne stopnje tega davka v višini 
2 '°/o življenjski stroški povečali za največ 1 %>. Zbrana sredstva ne morejo biti 
zajeta v proračunih, temveč bi se polagala na poseiben račun in bi z njimi 
razpolagal upravni odbor, ki bi v dokumentiranih primerih priznaval 'prizadetim 
pomoč v obliki dolgoročnih kreditov v smislu zakona. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta skupno 
z zakonodajno-pravno komisijo Skupščine na seji dne 27. julija 1965 obrav- 
navala predlog zakona o uvedbi posebnega 2-odstotnega prometnega davka 
od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, ki ga 
je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V zvezi z zagotovitvijo sredstev za odpravo škod, ki so jih povzročile 
poplave, je z zveznim zakonom dano tudi SR Sloveniji pooblastilo, da vpelje 
za drugo polletje 1965 in leto 1966 dodatni 2fl/o davek na promet blaga na. 
drobno. 

Odbora in komisija so se v načelni razpravi strinjali s tem, da republika 
vpelje ta 2'%> davek na promet blaga na drobno. Tak način pokrivanja škod, 
ki temelji na vzajemnosti vseh prebivalcev posamezne republike, pa mora nujno 
iti v breme standarda in zato tudi ni mogoče, da bi se zvišanje življenjskih 
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stroškov, ki bi jih ta 2 '%> prometni davek povzročil, upoštevalo pri revalo- 
rizaciji osebnih dohodkov. 

Sredstva, ki bodo zagotovljena za odpravo škod, ki so jih povzročile po- 
plave, z uvedbo 2'°/o prometnega davka bodo po mnenju komisije in obeh 
odborov po obsegu v glavnem zadoščale za pokritje škod, ki so jih povzročile 
poplave. 

Predstavnik predlagatelja je predložil naslednje amandmaje: 
k 1. členu : Besedilo 1. odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Za čas do 31. decembra 1966 se uvaja dodatni prometni davek od prometa 

blaga na drobno po stopnji 2*V» za odpravo škod, povzročenih s poplavami v 
oktobru 1964 ter v maju, juniju in juliju 1965.« 

k 3. členu : Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Način upravljanja ter način in pogoji uporabe republiških sredstev za 

odpravo škod, povzročenih po poplavah, bodo določeni s posebnim aktom Skup- 
ščine SR Slovenije.« 

k 4. členu : Besedilo se črta. 
Sedanji 5. člen postane 4. člen s tem, da se konec besedila spremeni 

tako, da se glasi: »uporablja pa se od 28. julija 1965.« 
Odbora sta predlog zakona skupaj z amandmajem predlagatelja sprejela. 

V podrobni razpravi je bil predložen še naslednji amandma: 
V naslovu zakona se besedilo »posebnega 2-odstotnega« nadomesti z besedo 

»dodatnega«. Sprememba je potrebna, da se naslov uskladi z vsebino 1. člena 
zakonskega predloga. 

Predstavnik Izvršnega sveta je amandma sprejel. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora, odbor 

za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in zako- 
nodajnjo-pravna komisija Skupščine SR Slovenije predlagajo pristojnima zbo- 
roma, da predlog zakona skupaj z amandmajem sprejmeta. 

Odbor za -družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je za 
svojega poročevalca določil poslanca Ivana Lužovca, odbor za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora pa poslanko Elko Grilc. 

5t.: 421-3/65 
Ljubljana, 27. 7. 1965 

PREDLOG ZAKONA 
o prenehanju veljave zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz 

delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic 

1. člen 

Zakon o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic (Ur. list SRS, št. 7-45/65) pre- 
neha veljati. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS, uporablja pa 
se od 1. avgusta 1965. 
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OBRAZLOŽITEV 

Ob sprejemanju družbenega plana SRS za leto 1965 in ob določanju stopenj 
za republiške proračunske dohodke je oprostila Skupščina SR Slovenije delavce, 
zaposlene v gospodarskih organizacijah, ki so združene v Skupnosti železniških 
podjetij v Ljubljani in delavce zaposlene v sami skupnosti od plačevanja pri- 
spevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja. 

Ta republiška oprostitev je veljala v skladu z določbami 17. člena temelj- 
nega zakona o prispevkih in davkih občanov tudi za oprostitev od prispevka 
od osebnega dohodka občin in federacije. 

Ocenjevalo se je, da bo v letu 1965 pripadlo iz te oprostitve skladom 
železniških podjetij okoli 3 milijarde in da bi tako republika in občine, vključno 
s prispevkom federacije, skupaj prispevale k realizaciji programa modernizacije 
železniškega prometa v Sloveniji. 

V zvezi z reformo našega gospodarstva nastopajo pri proračunskih dohodkih 
nujne restrikcije. Zlasti je občutna omejitev stopnje prispevka od osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja na najvišji limit 8 % za proračune občin in 
republike skupaj. Stopnja je znašala doslej 14,5 '%>. Ta omejitev je za naše 
proračune pomembna zlasti zato, ker je pomenil ta dohodek doslej 70,2 vseh 
proračunskih dohodkov občin in republike, kar se ob novi stopnji spremeni 
na le 61,2»/». 

Proračuni v naši republiki ob izrednih naporih za kritje najnujnejših 
potreb svojih družbenih služb ne morejo več pogrešati čistih proračunskih 
sredstev, ki so namenjena predvsem za financiranje teh služb. Za proračune 
v Sloveniji v zadnjih 5 mesecih znašajo ta sredstva (brez prispevka federaciji) 
za občine in republiko skupaj 810 milijonov ter še 203 milijone za sfclad skupnih 
rezerv. 

Zato Izvršni svet predlaga, da se oprostitev s 1. avgustom ti. ukine. 

PORO ClLO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta skupno 
z zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije na seji dne 27. julija 
1965 obravnavala predlog zakona o prenehanju veljave zakona o oprostitvi 
prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah 
jugoslovanskih železnic, ki ga je predložil Izvršni svet. 

V obširni načelni obravnavi .so komisija in odbora ugotovili, da je bila 
oprostitev za leto 1965 od plačevanja prispevka iz osebnega dohodka iz de- 
lovnega razmerja delavcev zaposlenih v gospodarskih organizacijah, ki so zdru- 
žene v Skupnosti železniških podjetij v Ljubljani in delavcev, ki so zaposleni 
v sami skupnosti, uvedena z namenom, da se na ta način omogoči izvedba 
programa modernizacije poslovanja na magistralnih železniških progah v SR 
Sloveniji. 

V zakonskem predlogu se predlaga odprava te oprostitve, ker se utemeljuje 
s tem, da ni mogoče pogrešati teh čistih proračunskih sredstev ob izrednih 
naporih za kritje najnujnejših potreb družbenih služb. 
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Odbora in komisija .so ugotovili, da ni na razpolago zadostnih podatkov 
o omejitvah v sami proračunski potrošnji in tudi ne o posledicah, ki bi na- 
stopile pri izvajanju programa modernizacije magistralnih železniških prog v 
primeru odprave oprostitve od plačevanja prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja. Zato so odbori in komisija sklenili, da se obravnava in 
sklepanje o tem zakonskem predlogu odloži do razprave o rebalansu repu- 
bliškega proračuna. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora, odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in zako- 
nodajno-p ravna komisija Skupščine SR Slovenije predlagajo pristojnima zbo- 
roma, da obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljave zakona 
o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev 
v organizacijah jugoslovanskih železnic odloži. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je določil 
za svojega poročevalca poslanca Franca Kolarja, odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Gospodarskega zbora pa poslanca Sava Vovka. 

St.: 420-7/65 
Ljubljana, 27. 7. 1965 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek od 1. 8. 1965 do 31. 12. 1965 

I. 

K sklepu skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja, po ka- 
terem je določena za čas od 1. avgusta 1965 do 31. decembra 1965 stopnja 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v višini 10,8 °/o 
in stopnja prispevka za otroški dodatek v višini 1,7 %, se daje soglasje. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slo- 
venije je predložila Skupščini SR Slovenije sklep o stopnjah osnovnega pri- 
spevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, prispevka za otroški dodatek 
ter prispevka za zavarovanje za nesrečo pri delu in poklicno obolenje za obdobje 
avgust—december 1965, ki ga je sprejela na 16. zasedanju dne 27. julija 1965. 

Soglasje k določitvi stopenj prispevkov za invalidsko in pokojninsko zava- 
rovanje daje republiška skupščina na podlagi 3. odstavka 109. člena, soglasje 
k določitvi stopnje prispevka za otroški dodatek pa na podlagi 174. člena 
temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 'socialnega zavarovanja (Ur. 1. 
SFRJ, št. 24-440/65). 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije je na podlagi 3. alinee 1. odstavka 21. člena začasnega poslovnika 
Republiškega zbora obravnaval predloženi sklep na seji dne 27. 6. 1965. 
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Odbor soglaša s politiko Republiške skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev SR Slovenije pri določitvi stopenj osnovnih prispevkov za dolgoročna 
zavarovanja v okviru z zveznim zakonom določene dopustne meje prispevkov 
za socialno zavarovanje (20,5 '%•), ker s predlaganimi stopnjami teži k uresni- 
čitvi ciljev gospodarske reforme. 

Na podlagi gradiva, ki ga je predložila skupščina Republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, odbor predlaga, da Skupščina 
da soglasje za stopnjo osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko' zava- 
rovanje v višini 10,8 o/o (doslej 11,5'%), za otroški dodatek pa l,7fl/o (doslej 
1,7 ®/o), keir bodo na tej osnovi zbrana sredstva ob obstoječih presežkih zago- 
tavljala zavarovanim osebam pravice iz invalidskega in pokojninskega zava- 
rovanja ter pravice do otroškega dodatka. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
27. 7. 1965, št. 19-2/65. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 27. 7. 1965, št. 19-2/65. 

PREDLOG ZAKONA 

o prenehanju veljavnosti zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti 
stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje 

1. člen 

Zakon o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje (Uradni list SRS št. 20-228/65) preneha 
veljati. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS, uporablja 
pa se od 1. avgusta 1965. 

OBRAZLOŽITEV 

S 1. avgustom se znižuje dosedanja z zveznim zakonom določena skupna 
stopnja prispevka za vse panoge socialnega zavarovanja od sedanje stopnje 
22,5 fl/o (veljavna od 1. 7. 1965) na 20,5'%. 

Ker je Zvezna skupščina omejila skupno stopnjo prispevka na> 20,5 '%)■ in 
ker je skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR 
Slovenije določila stopnjo za dolgoročna zavarovanja in za otroški dodatek 
v višini 12,5 %>, je za zdravstveno zavarovanje možna najvišja stopnja 8®/». 
Ta stopnja je nižja od stopnje, ki je določena po republiškem zakonu o najvišji 
meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje (Ur. 1. SRS, št. 20/65). 

Zato ni več razloga, da se s posebnim republiškim predpisom omeji pri- 
spevna stopnja za zdravstveno zavarovanje. 
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POROČILO 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SRS — skupno poročilo z dne 27. 7. 1965, št. 190-6/65. 

PREDLOG ODLOKA 

o začasni določitvi osnove za priznavanje republiškega dodatka za borce 

I. 

Kot osnova za priznavanje republiškega dodatka za borce (3. člen zakona 
o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, Uradni list SRS, 
št. 10-83/65) se za čas od 1. avgusta 1965 do 31. decembra 1965 določa znesek 
68 000 din. 

II. 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po predlogu zveznega zakona o spremembah zakona o dodatku za borce 
se zaradi povečanja življenjskih stroškov v zvezi z novimi gospodarskimi ukrepi 
od 1. avgusta 1965 povečuje osnova za priznavanje zveznega dodatka za borce 
bd dosedanjih 40 000 din na 49 200 din, tj. za 23'%. 

V 3. členu republiškega zakona o dodatku zaposlenim uslužbencem narod- 
noosvobodilne vojne (Uradni list SRS, št. 10-83/65) je določeno, da je osnova 
za priznavanje republiškega dodatka za borce republiško povprečje osebnih 
dohodkov zaposlenih iz preteklega koledarskega leta, povečano za 25 %>; repu- 
bliško povprečje pa ugotovi vsalko leto' Izvršni svet. Po odloku o ugotovitvi 
republiškega povprečja osebnih dohodkov zaposlenih v letu 1964 (Uradni list 
SRS, št. 11-127/65) je bilo to povprečje 47 200 din, tako- da znaša pri 25-od- 
stotnem povečanju v letu 1965 osnova za priznavanje republiškega dodatka za 
borce 59 000 din. 

Ker bi se zaradi povečanja osnove za priznavanje zveznega dodatka za 
borce znižale za republiko obveznosti iz naslova republiškega dodatka za borce, 
je umestno da se za višino te razlike v znesku 9200 din zaokroženo 9000 din, 
zrviša osnova zia priznavanje republiškega dodatka za borce, in sicer z veljav- 
nostjo od 1. avgusta 1965. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora, odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora ter 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS — skupno poročilo z dne 27. 7. 1965, 
št. 59-3/65. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o republiških sodnih taksah 

1. člen 

V 4. členu zakona o republiških sodnih taksah (Ur. 1. SRS, št. 20-224/65) 
se drugi odstavek črta. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS-«, upo- 
rablja pa se od 1. avgusta 1965. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 
(Uradni list SFRJ, št. 10/65) imamo zvezne sodne takse, ki se plačujejo pred 
sodišči federacije, republiške sodne takse, ki se plačujejo pred republiškim 
vrhovnim sodiščem in Višjim gospodarskim sodiščem ter pred okrožnimi in 
okrožnimi gospodarskimi sodišči ter občinske sodne prakse, ki se plačujejo 
pred občinskimi sodišči. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah pripa- 
dajo dohodki od sodnih taks, doseženi s prodajo taksnih vrednotic enotne iz- 
daje, občini, kjer so bile vrednotnice prodane. 

V sodnih taksnih vrednotnicah se plačujejo sodne takse do višine 20 000 
dinarjev; če so takse višje, pa v gotovini. 

Federacija si je takse, plačane v gotovini, zadržala kot svoj dohodek. Z 
zakonom o uvedbi in stopnjah republiških predpisov, davkov in taks, so bili 
tudi dohodki od republiških so'dnih taks, ki so plačane v gotovini, odstopljeni 
občinam, kjer so sedeži republiških oziroma okrožnih sodišč. 

S predlagano spremembo zakona o uvedbi in stopnjah republiških pri- 
spevkov, davkov in taks naj bi se zakon tako spremenil, da se dohodki od 
republiških sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, ne bi več odstopali občinam, 
temveč bi ostali republiški dohodek. 

Razlogi za to spremembo so v tem, da se z začasnimi spremembami zakona 
o določitvi stopenj za republiške prispevke, davke in takse spreminja tudi 
razmerje v skupnih sredstvih med republiko in občinami oziroma tudi med 
občinami samimi, kar bi se izrazilo zlasti ob dokončni ureditvi stopenj tudi 
v tem, da bi ob hkratni zaostritvi omejitev v drugih občinah, prišle nekatere 
v izjemen položaj. Pripomniti je namreč treba, da se dohodki od republiških 
sodnih taks v gotovini zbirajo zlasti v nekaterih večjih mestih (Ljubljana, 
Maribor). 

Pri, tem je treba pojasniti, da realizirajo republiške gotovinske sodne takse 
okrožna in republiška sodišča, torej pravosodni organi, katerih dejavnost se 
financira izključno iz republiškega proračuna. 

Za vse leto 1965 je bilo planiranih od vseh sodnih taks (republiških in 
občinskih) 1400 milijonov. 2e v prvem polletju pa je bilo doseženih 1734 mili- 
jonov dohodkov od sodnih taks. 

Ker je tako prvotni republiški plan proračunskih dohodkov glede sodnih 
taks že v prvih sedmih mesecih prekoračen za več kot 600 milijonov, je bilo 
treba prvotni letni plan sedaj oceniti na 3,6 milijarde. 



328 Priloge 

Sodimo, da bo dobil republiški proračun na podlagi predlagane spremembe, 
zakona iz naslova republiških sodnih taks v gotovini, v dobi avgust—december 
okrog 1330 milijonov, medtem ko bodo realizirale občine od vseh sodnih taks 
2270 milijonov, namesto prvotno predvidenih 1400 milijonov. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora, odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora ter 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS — skupno poročilo z dne 27. 7. 1965, 
št. 59-3/65. 

POROČILO 

o problematiki nezgod pri delu 

Delovna skupina poslancev Gospodarskega zbora 
Skupščine Socialistične republike Slovenije za proučevanje problematike nezgod 
pri delu je na seji dne 19. maja in 18. junija 1965 ter skupno z odborom za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije dne 24. junija 1965 razpravljala O' problematiki nezgod pri delu. 

Kot osnovno gradivo je delovna skupina uporabila gradivo, ki ga je pri- 
pravila Stalna konferenca za varnost pri delu pri Republiškem svetu zveze 
sindikatov (Travmatizem v SR Sloveniji). Poleg tega je delovna skupina, raz- 
deljena v podskupine, obiskala rudnik Zagorje, železarno Jesenice, LIP Ajdov- 
ščina, tovarno »15. september« Anhovo, gradbeno podjetje »Kraški zidar« 
Sežana, kmetijsko lesno industrijo Logatec, kmetijsko gozdno gospodarstvo 
Kočevje, prometno podjetje »Avtobusni promet« Maribor, tovarno dušika Ruše, 
Agrostroj Draga pri Ljubljani, Športoprema Vižmarje, Color Medvode in Tek- 
stilindus Kranj. Delovna skupina je o problematiki nezgod pri delu imela tudi 
več razgovorov s predstavniki Stalne konference za varnost pri delu, Zveze 
varnostnih inženirjev in tehnikov ter Zavoda za zdravstveno in tehnično varnost 
SR Slovenije. 

I. 

Število nezgod pri delu narašča iz leta v leto. V letu 1963 je bilo v SR 
Sloveniji 58 894 poškodb pri delu, v letu 1964 pa se je to število- povečalo na 
62 685, kar je, če upoštevamo povečanje števila zaposlenih, porast za skoraj 
5 fl/o. Število bolniških dni zaradi nezgod pri delu je bilo v letu 1963 1 110 908. 
v letu 1964 pa se je to število povečalo na l 228 204 bolniških dni. Veliko število 
nezgod pri delu in velik bolniški stalež povzročata občutno materialno škodo. 
Po približni oceni (dajatve socialnega zavarovanja, stroški zdravljenja, izpad 
proizvo'dlnje glede kvantitete in kvalitete, usposabljanje novih kadrov) znaša 
materialna škoda za SR Slovenijo za leto 1964 okrog 30 milijard dinarjev. 

Obseg nezgod pri delu je posebno pereč za našo republiko, ki ima v pri- 
merjavi z ostalimi republikami največji odstotek nezgod pri delu. 

Tako je prišlo v letu 1964 na 1000 zavarovancev zaradi poškodb pri delu 
in poklicnih obolenj naslednje število primerov začasne odsotnosti pri delu v 

SFRJ BiH Črni gori Hrvatski Makedoniji Srbiji Sloveniji 

83 111 63 84 33 64 123 
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Pogostost dni začasne odsotnosti od idela zaradi poškodb pri deliu in po- 
klicnih obolenj na 1000 zavarovancev je za leto 1964 v 

SFRJ BiH Crni gori Hrvatski Makedoniji Srbiji Sloveniji 

1255 1460 1031 1439 488 1000 1864 

V strukturi začasne odsotnosti od dela pa znaša odstotek odsotnosti zaradi 
poškodb pri delu in poklicnih obolenj v 

SFRJ BiH Crni gori Hrvatski Makedoniji Srbiji Sloveniji 

8,8 9,8 9,5 8,7 7,0 7,5 12,4 

Iz podatkov je torej razvidno, da je SR Slovenija glede začasne odsotnosti 
zaradi poškodb in poklicnih bolezni po pogostosti na prvem mestu. Vendar pa 
je treba pri teh podatkih upoštevati, da je v SR Sloveniji boljše evidentiranje, 
poleg tega pa pripomore k tako visokemu številu nezgod v naši republiki tudi 
višja stopnja industrializacije in večja iztrošenost industrijskih naprav. 

Ustavno zagotovljeno pravico do varnega dela je potrebno zato čimbolje 
in čim hitreje uresničevati ne samo iz humanitarnih razlogov, temveč tudi iz 
gospodarskih. Učinkovita varnost pri delu močno zmanjšuje nezgode pri delu 
in je za gospodarske organizacije pomembna notranja rezerva, posebno v se- 
danjem prehodu na intenzifikacijo in stabilizacijo gospodarstva. 

II. 

Za varstvo pri delu morajo skrbeti delovne organizacije, organi družbeno- 
političnih skupnosti in druge pravne osAe, pri katerih so zaposlene osebe 
na dehi. Posamezne odgovornosti glede izvajanja in pospeševanja varstva pri 
delu opravljajo znanstveni in strokovni zavodi s področja varstva pri delu, 
zdravstva, gospodarstva in prosvete, zavodi za socialno zavarovanje, zavaro- 
valnice in gospodarske zbornice. Pri izvajanju in pospeševanju varstva pri delu 
sodelujejo tudi družbeno-politiične organizacije, zlasti sindikati. 

Delovne organizacije so osnovni nosilci nalog in zadev, s katerimi se izvaja 
in pospešuje varstvo pri delu. V večjih gospodarskih organizacijah se ukvarjajo 
z varnostjo pri delu posebne strokovne službe (služba za tehnično in zdravstveno 
varnost), ki so običajno vključene v socialno-kadrovski sektor. Poleg tega pa 
v okviru samoupravnih organov delujejo HTV komisije, ki so v velikih pod- 
jetjih organizirane v ekonomskih enotah, 

Neznanje in nepoučenost glede varnostne tehnike, varnostnih predpisov in 
pomembnosti učinkovite varnosti pri delu so poleg neupoštevanja varnostnih 
predpisov najpomembnejši vzroki za nezadostno zaščito pri delu. Dobra varnost 
pri delu je odvisna predvsem od tega, kako tehnično vodilno osebje, od obra- 
tovodje ali skupinovodje pa do tehničnega vodje, poznajo in izvajajo varnostne 
predpise. Iz neznanja o vlogi dobro organizirane in učinkovite varnosti pri 
delu izhaja največkrat tudi podcenjevanje organov'samoupravljanja in stro- 
kovnih služb v podjetju do problemov varnosti pri delu. Vendar za tako stanje 
ne nosijo krivdo samo delovne organizacije in njihova pomanjkljiva vzgoja 
glede varnosti pri delu, temveč tudi pomanjkljiva vzgoja o varstvu pri delu 
v šolah. Tako je npr. v preteklem šolskem letu bilo deležno strokovnega pouka 
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in vzgoje o varstvu pri delu le 27 % učencev vajenskih šolah, 27% učencev 
v poklicnih šolah in 31 % v tehničnih šolah. Se slabše pa je stanje na fakul- 
tetah tehnične smeti. Od vseh vpisanih 5655 slušateljev tehničnih fakultet je 
imelo strokovni pouk o varstvu pri delu le 256 slušateljev ali samo 4,3'%. Iz 
teh podatkov lahko ugotovimo, da so kvalificirani delavci imeli celo nekoliko 
več vzgoje o varnosti pri delu kot pa inženirji, ki so organizatorji in vodje 
delovnega procesa in ki obenem tudi odgovarjajo za varno delo. 

Nizka strokovna raven ljudi, ki se v gospodarskih organizacijah poklicno 
ukvarjajo z varnostjo pri delu, je tudi eden od vzrokov za tako veliko število 
nezgod pri delu. V mnogih primerih zasedajo delovno mesto varnostnega teh- 
nika delavci, ki so jih podjetja sama določila, da opravljajo te odgovorne naloge, 
čeprav nimajo za to delovno mesto niti ustreznega strokovnega znanja niti 
smisla in veselja. Vendar se stanje v zadnjem času glede strokovne usposob- 
ljenosti nekoliko izboljšuje. Zmeraj več delovnih organizacij prihaja do spo- 
znanja, da potrebujejo za ustrezno izvajanje varstva pri delu poklicne var- 
nostne inženirje. Zato so podprle delovanje višje tehnične varnostne šole v 
sestavu višje kadrovske šole v Kranju. V bodoče pa je treba podpreti priza- 
devanja, da se uvede izobraževanje strokovnjakov za tehnično varnost na vseh 
treh stopnjah fakultetnega študija. 

V večini delovnih organizacij ni stalne in sistematične vzgoje članov ko- 
lektivov glede varnosti pri delu. V tistih delovnih organizacijah, kjer obstajajo 
izobraževalni centri in ustrezne službe za varnost pri delu, imajo pred nastopom 
novih delavcev na delovna mesta uvajalne seminarje, ki zajamejo tudi osnovno 
znanje o varnosti pri delu. V ostalih organizacijah pa pošljejo delavce direktno 
na delovno mesto, kjer jih z varnostnimi predpisi in z nevarnostmi pri delu 
seznani neposredni delovodja, ki pa tudi ni bdi deležen vsestranske varnostne 
vzgoje ne v šoli ne v delovni organizaciji. Precej podjetij prireja tudi občasna 
predavanja o varstvu pri delu, vendar vse to ne more nadomestiti stalne in 
sistematične vzgoje vseh članov kolektiva, posebno pa vodilnega tehničnega 
kadra. Delovne organizacije so z novim temeljnim zakonom o varstvu pri delu 
celo obvezane, da vzporedno s strokovnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem 
izobražujejo člane kolektiva tudi glede varnosti pri delu. Prav tako morajo 
občasno preizkusiti znanje članov kolektiva o varnosti pri delu. 

Pri analizah vzrokov nezgod pri delu se mnogokrat krijejo za objektivnimi 
vzroki nezgod čisto subjektivni vzroki. Mnogokrat je vzrok kršitev predpisov 
o varnosti pri delu. V letu 1963 se je od 58 894 poškodovanih delavcev 19 492 
poškodovalo zaradi neupoštevanja predpisov o varnosti pri delu, 22 683 pa se 
jih je poškodovalo zaradi nepravilnega načina dela. Podcenjevalni odnos do 
varnosti pri delu, premajhna materialna in disciplinska odgovornost, predvsem 
tehničnega kadra, nezadostna delovna disciplina ter velika fluktuacija delovne 
sile so problemi, ki jim morajo delovne organizacije posvetiti več pozornosti. 
Na sejah samoupravnih organov obravnavajo v mnogih podjetjih problematiko 
nezgod pri delu samo takrat, ko enkrat letno predložijo svoja poročila HTV 
komisije; interni predpisi o varnosti pri delu so večkrat nepopolni in se ne 
izvajajo dosledno; ob primerih nezgod pa se premalo razišče, kdo je za nezgodo 
odgovoren, razen v primeru kazenske odgovornosti. 

K zanemarjanju in opuščanju varnostnih ukrepov v delovnih organizacijah 
prispevajo svoj delež tudi zavarovalnice, ki zavarujejo in izplačujejo škodo in 
odškodnine tudi v primeru takšnih nezgod pri delu, za katere so odgovorne 
delovne organizacije. Taka politika zavarovalnih skupnosti, ki je tudi edin- 
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stvena v primerjavi z drugimi državami, nedvomno ne stimulira delovnih orga- 
nizacij za boljše varstvo pri delu. Večkrat so vzrok nezgod pri delu, kot tudi 
izven dela, izdelki in naprave, pri katerih niso dovolj upoštevani varnostni 
ukrepi. K temu predvsem pripomore pomanjkanje ustreznih predpisov v JUS 
standardih, ki bi upoštevali tudi varnostne ukrepe. 

Število nezgod na poti na delo in z dela narašča iz leta v leto. Sicer se 
lahko to delno pojasni z naraščajočim prometom in neurejenimi prometnimi 
razmerami, vendar pa obstaja mnenje, da poškodovanci del teh nezgod zaradi 
bolj ugodnih materialnih povračil s strani socialnega zavarovanja prikazujejo 
kot nezgode na poti na delo in z dela, čeprav so se npr. pripetile pri domačih 
opravilih, izletih itd. Potrebno bi bilo, da delovne organizacije posvetijo temu 
problemu posebno pozornost. 

Poklicne in druge bolezni v zvezi z delom so posledica slabih tehničnih in 
nezdravih pogojev dela in neurejenega varstva pri delu. V letu 1964 je bilo 
v SR Sloveniji prijavljenih 1029 primerov poklicnih bolezni. Vendar se smatra, 
da je število večje, ker poklicne bolezni težko ustrezno evidentiramo. Evidenca 
zajema bolezni ne glede na izvor nastanka, vendar povzročajo tudi te poklicne 
bolezni, ki izvirajo iz delovnih pogojev, velike izgube delovnih dni. Urejenim 
delovnim pogojem posvečajo delovne organizacije premalo pozornosti, čeprav je 
edino ekonomsko, da se varstvo pri delu uresničuje in pospešuje vzporedno 
z organiziranjem in pospeševanjem reprodukcijskega in tehnološkega procesa. 
V modernih industrijskih državah so že zdavnaj spoznali, da se veliko bolj 
splača investirati v sodobne varnostne naprave, varen tehnološki postopek ter 
urediti zdrave delovne pogoje, kot pa kasneje trpeti večstransko škodo zaradi 
nezgod in poklicnih bolezni. Glede tega prinaša temeljni zakon o varnosti pri 
delu pomembno novost, ker obvezuje projektante in izvajalce tehnološkega 
procesa ter izvajalce naprav, strojev, orodja in druge opreme, kot tudi inve- 
stitorje gradbenih del, ki so namenjeni za delovne prostore, da upoštevajo pred- 
pisane ukrepe in normative za varnost pri delu. 

Delovna skupina poslancev je pri obiskih delovnih organizacij v zvezi z 
raziskavo problematike nesreč pri delu povsod naletela na problem osebnih 
zaščitnih sredstev. Domača zaščitna sredstva so mnogokrat neprimerna tako 
glede uporabnosti, kot tudi glede kvalitete. Zaradi slabe kvalitete in površne 
izdelave naraščajo izdatki gospodarskih organizacij (npr. Železarna Jesenice 
je v letu 1964 izdala preko 175 milijonov za osebna zaščitna sredstva). Za 
nekatera osebna zaščitna sredstva, ki jih naša industrija ne izdeluje, pa so 
podjetja vezana na uvoz. Tukaj pa nastopi problem pomanjkanja deviznih 
sredstev, tako da delavci na nekaterih delovnih mestih nimajo primernih 
zaščitnih sredstev. 

Za uspešno varstvo pri delu je zelo pomenjhno sodelovanje zdravstvene 
službe. Samostojne obratne ambulante v večjih podjetjih in obratne ambulante 
v okviru zdravstvenih domov lahko uspešno sodelujejo pri naporih za zmanj- 
šanje števila nezgod pri delu in poklicnih obolenj. Dobra preventivna dejavnost 
se je v nekaterih podjetjih občutno pokazala na manjšem številu nezgod in 
manjšem bolniškem staležu. Vendar pa medicina dela v mnogih gospodarskih 
organizacijah ni ustrezno razvita. V nekaterih organizacijah so zaprli obratne 
ambulante zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, po drugi strani pa je de- 
javnost zdravstvene službe izven podjetij, ki po dogovoru opravlja storitve 
s 'področja medicine dela, na- nizkem kvalitetnem nivoju. Razvoj službe medicine 
dela, tako obratnih ambulant, kot tudi medobčinskih in republiških institucij, 
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ki se ukvarjajo s problematiko medicine dela, ni zajet v osnutku 7-letnega 
načrta o razvoju zdravstva za SR Slovenijo. Vendar pa je razvoj službe me- 
dicine dela povezan s splošnim gospodarskim razvojem in je zato potrebno, da 
se ta služba razvija v skladu s potrebami, ki izvirajo iz gospodarskega razvoja. 

Inšpekcija dela opravlja na področju varstva pri delu izredno pomembno 
zdravstveno in svetovalno funkcijo. Od učinkovitega, stalnega in strokovnega 
delovanja inšpekcije dela je v mnogočem odvisna stopnja varnosti pri delu. 
Iz gradiva o problematiki nezgod pri delu in iz zapažanj delovne skupine 
poslancev je razvidno, da inšpekcije dela, predvsem občinske, zaradi premajh- 
nega števila inšpektorjev, njihove nezadostne strokovne usposobljenosti, zapo- 
slovanja inšpektorjev z drugimi občasnimi nalogami in neustrezne organiza- 
cijske strukture ne opravljajo svoje naloge zadovoljivo. 

Zavod SR Slovenije za zdravstveno in tehnično varnost se kot strokovni 
zavod na področju varstva pri delu predvsem ukvarja s temi nalogami: 

— opravlja delovnim organizacijam strokovne storitve za uporabo var- 
stvenih predpisov in ukrepov; 

— deluje za strokovno usposobitev in izobraževanje oziroma vzgojo glede 
varstva pri delu; 

— opravlja znanstvene preiskave in raziskovanja; 
— dela elaborate in analize in daje strokovno pomoč pri normiranju tvarine 

glede varstva pri delu. 
Vendar pa tudi ta zavod ne more najbolje opravljati svojih nalog, ker ni 

zadovoljivo rešen sistem financiranja, ki sedaj omogoča, da bi se kompleksneje 
obravnavala problematika varnosti pri posameznih akcijah in nalogah zavoda. 
Tako so se morale nekatere naloge zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
zaključiti predčasno, čeprav bi jih morali obravnavati iz širšega vidika. 

Delovne organizacije čutijo potrebo po delovanju takega strokovnega za- 
voda. Vendar je delovna skupina poslancev v delovnih organizacijah večkrat 
slišala mnenje, da zavod pri konkretnem sodelovanju z delovno organizacijo 
pri proučevanju problemov glede varnosti pri delu ne izdela predlogov za 
neposredne rešitve posameznih tehničnih in drugih problemov, ki so povezani 
z varnostjo pri delu. Zavod namreč nima dovolj strokovno tehničnega kadra, 
ki bi se lahko poleg znanstveno-raziskovalnega dela ukvarjal tudi z aplikativno- 
tehničnimi rešitvami neposredno za delovne organizacije. Problem pomanjkanja 
tehničnih strokovnjakov se bo še bolj zaostril, ko bo treba v skladu z določbami 
temeljnega zakona o varnosti pri delu atestirati vsa sredstva za delo s stališča 
varnosti pri delu. Nedvomno bodo morale pri atestiranju sodelovati tudi druge 
strokovne institucije (Zavod za raziskavo materiala, znanstveni inštituti). 

III. 

Delovna skupina poslancev in odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov sta v razpravi ugotovila, da kljub prizadevanju strokovnih služb in 
delno tudi delovnih organizacij za varno in zdravju neškodljivo delo, zavzema 
problematika nezgod pri delu in njihove posledice tak obseg, ki povzroča gospo- 
darstvu ter družbi v celoti občutno škodo. Nezgode pri delu in posledice povzro- 
čajo prizadetim in družbi ne le stroške zdravljenja, izdatke glede rehabilitacije 
in invalidnosti, izgubo v 'proizvodnji in zmanjšano delovno sposobnost, marveč 
tudi tragedije posameznikov in družin, posebno v primerih najhujših poškodb. 
Še zmeraj velika večina delovnih organizacij ne upošteva dejstva, da je učin- 
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kovita varnost pri delu ekonomska kategorija, da je to sestavni del uspešnega 
gospodarjenja. 

S sprejetjem novega temeljnega zakona o varstvu pri delu (Uradni list 
SFRJ, 15/65) je bil storjen izredno- pomemben korak za večjo varnost pri delu. 
Zakon, ki med drugim obvezuje delovne organizacije, da morajo izdelati poseben 
program ukrepov za varstvo pri delu in določiti sredstva za zagotavljanje in 
pospeševanje varstva pri delu, ki točno določa in poostruje odgovornost za izva- 
janje varstva pri delu, ki predpisuje poprejšnjo kontrolo' vseh na novo izdelanih 
sredstev in na novo zgrajenih delovnih objektov ter osebnih zaščitnih sredstev, 
daje v primeru njegovega doslednega izvajnja skupaj z ostalimi predpisi o var- 
stvu pri delu izredno realne možnosti, da učinkovito izboljšamo varnost pri delu 
in občutno zmanjšamo število nezgod pri delu. 

Varno delo je za proizvajalca pravica, ki mu jo zagotavlja ustava in za- 
konski predpisi. Delovna organizacija je osnovni nosilec nalog in zadev, s kate- 
rimi se izvaja in pospešuje varstvo pri delu. Delovne organizacije so dolžne orga- 
nizirati varstvo pri delu in Skrbeti za napredek varstva vseh članov kolektiva. 
Zato naj delovne organizacije z namenom, da izboljšajo varnost pri delu in 
zmanjšajo število nezgod pri delu, predvsem: 

— čimprej skrbno dopolnijo samoupravne predpise o varnosti pri delu, 
posebno glede na novi temeljni zakon o varnosti; 

— organi samoupravljanja in strokovne službe naj posvetijo več pozornosti 
problematiki nezgod pri delu ter dosledno izvajajo predpise o varnosti pri delu. 
Posebno je potrebno nepopustljivo in energično vztrajati na izvajanju predpisov 
o varnosti pri delu in na osebni odgovornosti s strani vodilnega tehničnega 
kadra, kot tudi ostalih članov delovnih kolektivov, predvsem neposrednih pro- 
izvajalcev. S tem v zvezi naj se v okviru samoupravnih predpisov o varnem delu 
poiščejo primerne in učinkovite sankcije za primere kršitve discipline glede 
varnosti pri delu, ki naj se tudi dosledno uporabljajo. Prekrške in neupoštevanje 
varnostnih predpisov bi bilo potrebno obravnavati kot najtežje disciplinske 
prekrške; 

— delovne organizacije naj uvedejo stalno in sistematično vzgojo članov 
kolektivov o varnosti pri delu. V zvezi s tem naj občasno preizkušajo znanje 
članov kolektivov glede varnosti pri delu. 

Obšimost, zamotanost in problematičnost tehničnega in zdravstvenega var- 
stva pri delu kot sestavni del delovne naloge zahteva, da se vpelje materija 
varstva pri delu tudi v učne programe strokovnih, nižjih, srednjih, višjih in 
visokih šol in fakultet, centrov za izobraževanje in vse druge oblike strokovnega 
usposabljanja. Pouk o varstvu pri delu naj se poučuje na posameznih šolah 
v okviru osnovnih strokovnih predmetov. 

Zavod za zdravstveno in tehnično varnost nai razvija svoje iniciativno delo 
kar najbolj široko s tem, da razpolaga z vsemi analitičnimi pokazatelji, da pro- 
učuje vzroke in gibanje nezgod in nesreč, da bo sposoben dajati ustrezna stališča 
in smernice za nadaljnje strokovno delo na področjih splošnega prizadevanja 
za znižanje števila nesreč in nezgod. Zavod naj se tudi kadrovsko okrepi tako, 
da bo lahko dajal konkretne tehnične rešitve za posamezne probleme, ki jih je 
treba v delovnih organizacijah rešiti z vidika varnosti pri delu. Potrebno je rešiti 
problem financiranja znanstveno-raziskovalnega dela v zavodu in financiranja 
dejavnosti, ki jih pred zavod postavlja zakon o varstvu pri delu v zvezi s pre- 
gledom in izdajanjem potrdil s stališča varnosti pri delu glede delovnih sredstev, 
delovnih objektov in osebnih zaščitnih sredstev. Razpoložljiva sredstva po pro- 
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gramu svoje dejavnosti naj bodo na razpolago predvsem za širše delo na pod- 
ročju varnosti prebivalcev, da bo tako omogočeno strokovno delo* v smeri vse- 
splošnega obravnavanja nalog. S tem v zvezi je potrebno tudi razmejiti pri- 
stojnosti in uskladiti dejavnost vseh strokovnih institucij in družbeno-političnih 
organizacij in organov, ki skrbijo' za večjo varnost pri delu. 

Učinkovito delovanje inšpekcije dela je izredno pomembno za uspešno pre- 
pieče\anje nezgod pri delu. Inšpekcijo dela, ki je sedaj zaradi organizacijskih 
sprememb v glavnem neaktivna, je potrebno čimprej organizacijsko' učvrstiti 
in ustanoviti skupino visokoizobraženih in specializiranih inšpektorjev, ki bi 
opravljali inšpekcijsko službo na področju več občin. 

Predvsem pa je .dobra varnost pri delu in zmanjšanje števila nezgod pri delu 
odvisna od delovnih organizacij, od njihove aktivnosti na področju varnosti pri 
delu, od njihovih spoznanj o pomembnosti urejene varnosti pri delu in od mož- 
nosti za učinkovito zaščito pri delu. Seveda pa je urejena varnost pri delu od- 
visna tudi od aktivnosti vseh ostalih organov in institucij, ki so zadolžene in 
zainteresirane za varnost pri delu. Novi temeljni zakon o varnosti pri delu 
daje izredno primemo osnovo, da se v primeru njegovega doslednega, uresniče- 
vanja predvsem s strani delovnih organizacij, napravi velik korak naprej k 
učinkovitosti in sodobni varnosti pri delu in k zmanjšanju nezgod pri delu. 
Št.: 183-1/65 
Ljubljana, 25. 6. 1965 

POROČILO 
o problematiki notranje delitve dohodka v gospodarskih organizacijah 

(Pripravila delovna skupina poslancev Gospodarskega zbora) 

V sedanjem obdobju intenzivnih družbenih naporov za čimbolj racionalno 
gospodarjenje in spričo pričakovanih ukrepov glede izpopolnitve gospodarskega 
sistema je stopila v ospredje skrb za izpopolnjevanje sistema notranje delitve 
v gospodarskih organizacijah. Stabilizacijo gospodarstva ni mogoče uresničiti, če 
hkrati ne izgrajujemo notranjih odnosov v delovnih organizacijah. Seveda pa so 
ti odnosi sestavni del stabilnosti družbenoekonomskih odnosov v našem gospo- 
darstvu. 

Da bi se problematika notranje delitve dohodka obravnavala čimbolj teme- 
ljito in na podlagi aktualnega in realnega stanja v gospodarskih organizacijah, 
je Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije skupno z odborom za delo in so- 
cialno zavarovanje Republiškega zbora ustanovil delovno skupino poslancev za 
proučevanje problematike notranje delitve dohodka v gospodarskih organiza- 
cijah. Delovna skupina poslancev je obiskala dvajset gospodarskih organizacij 
različnih panog in imela razgovore o obravnavani problematiki s predstavniki 
osmih občinskih skupščin, na katerih območju imajo sedež obiskane gospodarske 
organizacije. Delovna skupina je na podlagi informacije, ki jo je o stanju in 
problemih izgrajevanja sistemov notranje delitve dohodka v gospodarskih orga- 
nizacijah izdelal republiški sekretariat za delo in zapažanj z obiskov gospodar- 
skih organizacij, razpravljala o problematiki notranje delitve dohodka na sejah 
dne 28. maja in 18. junija 1965 ter skupno z odborom za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije dne 24. 6. 1965. 
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i. 

Proces urejanja delitve čistega dohodka in delitve osebnega dohodka s samo- 
stojnim odločanjem v delovnih kolektivih se je pričel v letu 1961. Gospodarske 
organizacije so pričele v pravilnikih uvajati številne nove osnove in merila, 
ki naj bi jih postopoma izpopolnjevale in z njimi vedno bolj vezale osebne do- 
hodke na delovni učinek, delovne uspehe, storilnost dela in na poslovne rezultate. 
Ta proces, ki je bil povezan s prizadevanji za racionalnejšo organizacijo dela, pa 
se je v letu 1962 zaradi administrativnih navodil zaustavil in gospodarske orga- 
nizacije so se spet usmerile na iskanje najugodnejših administrativnih rešitev. 
Tudi večja materialna osnova, s katero so kasneje razpolagale gospodarske 
organizacije, ni spodbudila delovnih kolektivov, da bi zopet sistematično gradili 
in dopolnjevali sistem delitve osebnih dohodkov. 

Delovne enote, ki jih večina gospodarskih organizacij označuje za ekonom- 
ske enote, naj bi bile osnova za ugotavljanje uspehov poslovanja, za ugotav- 
ljanje čistega dohodka in za delitev osebnega dohodka. Okoli 32 °/o gospodarskih 
organizacij ima v svojih pravilnikih predvideno, da delovne enote samostojno 
ugotavljajo čisti dohodek in nato delijo osebne dohodke. V večini podjetij se vrši 
delitev čistega dohodka na nivoju podjetja. Pomemben razlog za tako stanje 
je v težnji, da se združujejo sredstva za investicije, za obratna sredstva, za na- 
ložbe v družbeni standard in v tem, da niti organizacija poslovanja niti orga- 
nizacija evidence ne omogoča spremljanje poslovnih uspehov in vseh stroškov 
poslovanja. Potrebno pa je jasno oblikovanje ekonomskih enot in popolna jas- 
nost glede njihovega ekonomskega položaja in je zato treba na tej osnovi ugo- 
tavljati rezultate gospodarjenja. To je posebno pomembno pri integracijskih 
procesih, kjer je bila v večini primerov krivda za neuspele integracije ravno v 
nejasnih medsebojnih ekonomskih odnosih. 

Sistem delitve čistega dohodka tudi ni zadovoljivo izdelan. Še vedno je preko 
36 o/o gospodarskih organizacij, ki imajo v svojih pravilnikih vnaprej določeno 
delitveno razmerje med sredstvi za osebne dohodke in sklade, medtem ko ostale 
gospodarske organizacije že upoštevajo prožnejše delitvene sisteme, ki upošte- 
vajo velikost čistega dohodka in1 dosežene gospodarske uspehe. Večina gospo- 
darskih organizacij predvideva v pravilnikih odstopanje od vnaprej postavljenih 
razmerij. Eden od razlogov za pogosto spreminjanje je tudi v spreminjanju 
delitvenih instrumentov za delitev dohodka med družbo in gospodarskimi orga- 
nizacijami. Vendar pa to1 vseeno ne opravičuje take prakse pri notranji delitvi, 
ki se je sproti prilagajala vsakokratnim razmeram in možnostim in ki je povzro- 
čala, da je pri delitvi čistega dohodka prihajalo do neskladnosti med doseženo 
stopnjo produktivnosti dela in poslovne uspešnosti na eni strani ter delitvenimi 
razmerji na drugi strani. Poleg tega pa podjetja mnogokrat predvidijo v teh 
razmerjih rezerve v korist sredstev za osebne dohodke, kar kolektivov ne sili k 
čim bolj. skrbnemu gospodarjenju in večanju storilnosti. 

Tudi sistem delitve osebnih dohodkov je v zadnjih treh letih stagniral. 
Več kot 75 % pravilnikov je bilo sestavljenih pred letom 1964 ter nato niso bili 
izpopolnjeni. Predvsem v lanskem letu so se osebni dohodki povečevali neod- 
visno od stopnje in dinamike produktivnosti dela. 

V mnogih primerih se je preprosto povečala obračunska osnova ne glede na 
rezultate, ki so bili doseženi v delu in poslovanju gospodarskih organizacij kot 
celote. Gospodarske organizacije pri delitvi osebnih dohodkov niso upoštevale 
določb lastnih pravilnikov o delitvi in so delitve prilagajale konkretnim potrebam 
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sproti s sklepi svojega delavskega sveta. V letu 1964 je 64,2 ®/o vseh gospodarskih 
organizacij spremenilo vrednosti delovnih mest glede njihovih medsebojnih 
odnosov ali glede na raven obračunskih osnov, toda le 33 %> gospodarskih orga- 
nizacij je tudi izpopolnilo svoje pravilnike, čeprav je spreminjanje vrednosti 
delovnih mest oziroma obračunskih osnov tudi sprememba ene od osnov delitve- 
nega sistema. Tako so gospodarske organizacije spreminjale svoje pravilnike ne- 
zakonito, brez predpisanega postopka in brez sodelovanja celotnega kolektiva, 
prav tako pa niso upoštevale načela delitve po delu in možnosti stimulacije za 
doseganje večjih poslovnih uspehov. Pri tem postane upravičeno mišljenje, da 
raste med delavci občutek, da v takih primerih, ko se določajo osebni dohodki 
mimo pravilnika, postaja pravilnik le formalnost. 

V zadnjem času so se znatno zmanjšali razponi med zgornjo in spodnjo 
mejo osebnih dohodkov ne glede na odnose med vrednostmi delovnih mest. 
To je bilo zlasti občutno v slabo akumulativnih gospodarskih organizacijah, ko 
so prilagajale osebne dohodke povečanim življenjskim stroškom z raznimi do- 
datki. Taka politika nekaterih delovnih organizacij ima lahko neugodne posle- 
dice za nadaljnji interes za večjo produktivnost in uveljavljanje večje strokov- 
nosti pri delu. 

Iz ankete o sistemih notranje delitve dohodka, ki jo je pripravil republiški 
sekretariat za delo, je razvidno, da še vedno veliko število industrijskih podjetij 
ne uporablja takih meril iz osnov za določitev osebnega dohodka, ki bi omogo- 
čala dosledno uveljavitev nagrajevanja po delu. Tako 43 '°/o pravilnikov nima 
osnov, ki bi stimulirale boljšo kakovost, 37 %> nima osnov, ki bi povezovale 
osebne dohodke za delovni učinek hkrati še s finančnimi pokazatelji, 56 °/o pra- 
vilnikov ne povezuje osebnih dohodkov za delovne učinke z realizacijo-, asor- 
timent stimulira samo 10'°/o, boljšo izrabo kapacitet pa le 8'°/o vseh industrijskih 
organizacij v svojih pravilnikih. 

V nekaterih gospodarskih organizacijah so velike razlike med obračunskimi 
osnovami in doseženimi osebnimi dohodki. V takih delovnih organizacijah, po- 
sebno tam, kjer zaposlujejo večje število sezonske delovne sile (npr. gostinstvo), 
zadržijo tekom leta del osebnih dohodkov ah pa imajo zaradi nestabilnosti na 
tržišču nižje osnove. V teh primerih običajno izplačujejo razlike v osebnih do- 
hodkih ob polletju ali koncu leta. Tak sistem nagrajevanja ni stimulativen in ne 
ustreza sistemu nagrajevanja po delu. 

Delavcem, ki delajo v neposredni materialni proizvodnji in katerim je bolj 
ali manj precizirano delo po vseh njegovih osnovnih elementih (količina, kva- 
liteta, roki, stroški), osebni dohodki večkrat močno nihajo iz meseca v mesec, 
dočim so osebni dohodki strokovnih uslužbencev mnogo bolj ustaljeni. Stro- 
kovne službe in uprava so v glavnem stimulirani s skupnim učinkom podjetja, 
kot osnova pa služi analitska ocena delovnih mest. Tako so uslužbenci bistveno 
manj izpostavljeni slabšim finančnim efektom. Premalo dosledno izpeljan sistem 
nagrajevanja po delu v strokovnih službah je tako tudi eden od vzrokov, da 
strokovne službe niso bile zainteresirane, da bi se razvijal in dopolnjeval stimu- 
lativen sistem notranje delitve dohodka v okviru celotnega delovnega kolektiva. 

Pomanjkanje meril za nagrajevanje strokovnih kadrov še ne more biti razlog, 
da so strokovni kadri neustrezno nagrajevani. Po analizi komisije za gospo- 
darstvo pri Republiškem svetu Zveze sindikatov pa je razvidno, da se v zadnjem 
času v nekaterih gospodarskih organizacijah pojavljajo uspele in originalne 
rešitve pri postavljanju meril za nagrajevanje po delu organizatorjev proiz- 
vodnje in poslovanja ter tehnično-administrativnih delavcev. Take uspele rešitve 
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so na primer v Mariborski tekstilni tovarni, Loški tovarni hladilnikov v Škofji 
Loki, Stolu v Duplici in Libeli Celje. Merila za nagrajevanje strokovnih delavcev 
v teh delovnih organizacijah so ustrezno prilagojene specifičnostim njihovih 
delovnih mest ter spodbudno vplivajo v smeri bolj kvalitetnega, zainteresi- 
ranega in hitrejšega dela strokovnih delavcev. 

Vendar, pa je potrebno ob pregledu vseh prej navedenih problemov in defor- 
macij v notranji delitvi dohodka opozoriti, da za tako stanje niso krive samo 
gospodarske organizacije. Na poslovanje delovnih organizacij so vplivali tudi 
zunanji pogoji gospodarjenja. Nedvomno je eden od vzrokov prilagajanje poslo- 
vanja gospodarskih organizacij vsakoletnim spremembam v gospodarskem si- 
stemu in nesigurnost glede vpliva teh sprememb na ustvarjeni in razpoložljivi 
čisti dohodek. Na višino doseženega dohodka je mnogo lažje in mnogo bolje 
vplivala sprememba instrumentov, kot pa bi lahko vplivali ukrepi za boljše 
izkoriščanje notranjih rezerv. Poleg tega so nekatere politične akcije, kot so npr. 
povečanje realnih osebnih dohodkov in najnižjih osebnih dohodkov zaradi ne- 
pravilnih izvajanj povzročile zvečanje nominalnih osebnih dohodkov in določene 
uravnilovske težnje. Povečanje nominalnih osebnih dohodkov zaradi podražitve • 
nekaterih živilskih artiklov je prav tako prispevalo k večji deformaciji sistema 
notranje delitve. Zaradi nestabilne gospodarske situacije, stalnega zviševanja 
življenjskih stroškov ter ekstenzivnega zaposlovanja so gospodarske organizacije 
iskale izhod predvsem v zviševanju cen in administrativnih ukrepih. 

Občinske skupščine do sedaj večinoma niso intenzivno spremljale proble- 
matiko notranje delitve dohodka. V glavnem so se dotaknile problemov delitve 
dohodka ob obravnavi zaključnih računov. Le redke občinske skupščine pa so 
stalno spremljale dogajanja na področju delitve dohodka preko posebnih komisij 
ali strokovnih služb in razpravljale o tej problematiki na sejah skupščine ter 
izdale delovnim organizacijam ustrezna priporočila. Vendar priporočila niso 
našla odmeva v gospodarskih organizacijah. Po sestanku predsednikov občinskih 
skupščin na Izvršnem svetu v maju mesecu letos pa je opaziti večjo aktivnost in 
prizadevnost občinskih skupščin. 

Nekatere občinske skupščine so posredovale v posameznih primerih ne- 
realnih zvišanj osebnih dohodkov, neodvisno od storilnosti, vendar so bila pri- 
zadevanja brezuspešna. Nekatere občinske skupščine pa namenoma niso posre- 
dovale, ker. so zainteresirane na visokih osebnih dohodkih zaradi zagotavljanja 
proračunskih sredstev. 

II. 

Spodbuden in urejen sistem notranje delitve dohodka je eden od osnovnih 
predpogojev, ki lahko pripomore k stabilizaciji gospodarstva in gospodarjenja. 
Ce bodo pravilniki o delitvi omogočali dejansko delitev po delu in kolikor bodo 
ustvarjali realne odhose med porastom osebnih dohodkov v odvisnosti od pro- 
duktivnosti, se s tem zagotovi dejanska skladnost med blagovnimi in kupnimi 
fondi, zagotovi pa se tudi stabilizacija trga in s tem v zvezi tudi pogoje za realen 
dvig standarda. Predvidene odločne spremembe gospodarskega sistema in eko- 
nomske politike imajo namen ustvariti normalne ekonomske odnose na vseh 
gospodarskih področjih in pogoje za stabilno gospodarstvo. 

Nov sistem bo terjal od gospodarskih organizacij izkoriščanje vseh notranjih 
rezerv. Področje notranje delitve dohodka je eden od primerov, kjer se lahko 
gospodarske organizacije uspešno vključijo v prizadevanja za stabilizacijo gospo- 
darstva. Čeprav je delovna skupina poslancev pri proučevanju problematike 
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notranje delitve dohodka ugotovila, da so mnoge gospodarske organizacije v 
letošnjem letu pričele intenzivno iskati ustrezna merila in osnove nagrajevanja 
po delu, da je več gospodarskih organizacij sprejelo nove pravilnike o delitvi 
dohodka in da je sedanje stanje v gospodarskih organizacijah boljše, kot je 
stanje, prikazano v analizi republiškega sekretariata za delo za leto 1964, je 
vendar potrebno, da gospodarske organizacije pri svojih prizadevanjih za ustre- 
zen sistem delitve dohodka upoštevajo realen odnos med storilnostjo in nagraje- 
vanjem po delu, poleg tega pa posvetijo pozornost predvsem naslednjemu: 

da je delo v zvezi s pravilniki proces in ne akcija, saj morajo o pravil- 
nikih stalno razpravljati, jih dopolnjevati ustreznoi obstoječemu stanju oziroma 
posameznim gospodarskim ukrepom; 

— pri delitvi dohodka je potrebno zagotoviti, da se bodo določbe pravil- 
nikov upoštevale, le-te pa prilagajale nastalim spremembam glede na ugotovitve 
analiz v zvezi z gibanjem osebnih dohodkov in produktivnostjo; 

— rešiti je treba organizacijska vprašanja, zlasti pa razmejiti delovna pod- 
ročja med delovnimi mesti posameznih organizacijskih enot, objektivno katego- 

■ rizirati dela, vključno z deli in delovnimi mesti uprave, izdelati učinkovito evi- 
denco stroškov in analizo, obveščati kolektiv o merilih za delitev osebnih do- 
hodkov, racionalno zaposlovati in razmeščati delavce itd.; 

— potrebno je razviti taka merila pri oceni, delovnih mest, da se lahko 
osebni delež delavcev čim bolje poveže s posameznimi kolektivnimi delovnimi 
in pošlovmmi rezultati, s čimer bi se odpravile uravnilovske težnje pri osebnih 
dohodkih; 

da izpopolnjujejo in razvijajo take osnove in merila za nagrajevanje po 
delu, da bo možno na vseh delovnih mestih ugotavljati rezultate dela in nanje 
povezovati osebne dohodke. To velja predvsem tudi za delovna mesta odgo- 
vornih strokovnjakov in organizatorjev dela, katerim se uspešnost ah neuspeš- 
nost njihovega dela večinoma neustrezno izraža v osebnih dohodkih. 

Glede na velik družbeni in ekonomski pomen notranje delitve v gospo- 
darskih organizacijah je potrebno angažirati zlasti organe delavskega samo- 
upravljanja, občinske skupščine, družbene organizacije ter sindikate, da pričnejo 
s sistematičnimi in kritičnimi analizami sedanjega stanja na področju notranje 
delitve dohodka ter navajajo gospodarske organizacije k doslednemu uvajanju 
realnih odnosov med produktivnostjo in delitvijo po delu. 

St.: 113-119/65 
Ljubljana, 25. 6. 1965 

POROČILO 
k razpravi o drugostopenjskem izobraževanju 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Prosvetno-kulturnega zbora je obravnaval problematiko drugo- 
stopenjskega izobraževanja na štirih sejah: 26. maja ter 2., 9. in 18. junija 1965. 
Kot podlaga za razpravljanje mu je služilo gradivo, ki sta ga predložila Repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo ter Zavod SR Slovenije za strokovno 
izobraževanje, in sicer: analiza stanja na tehniških in njim ustreznih šolah za 
gospodarstvo in družbene službe v SR Sloveniji, informacija o uresničevanju 
reforme gimnazij v zvezi z verifikacijo1, informacija in dodatna informacija o 
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financiranju šol druge stopnje ter informacija o sklepanju vajenskih učnih 
pogodb v letu 1965.* Sejam so poleg predstavnikov predlagateljev gradiva in za- 
interesiranih organizacij prisostvovali tudi predsedniki upravnih odborov med- 
občinskih skladov za šolstvo in posameznih združenj tehniških in njim ustrez- 
nih šol. 

V razpravah je — podobno kot v gradivu — prišla do izraza ugotovitev, da 
je položaj drugostopenjskega šolstva težak in zaskrbljujoč, tako glede izobra- 
ževalnega procela kot glede financiranja osnovne in investicijske dejavnosti. 
Medtem ko so pri drugih vrstah šolstva nosilci ustanoviteljskih pravic in njihove 
obveznosti do šol v glavnem znane, je položaj šol druge stopnje v tem pogledu 
slabši ter dokaj nejasen glede njihovega nadaljnjega (delovanja. Čeprav se pri- 
pravlja zvezni dokument o vzgoji in izobraževanju, ki bo — kot je znano — 
posvetil največ pozornosti prav šolstvu druge stopnje, so člani odbora menili, 
da je treba takoj in z vso resnostjo izboljševati obstoječi položaj tega šolstva, 
saj bi bilo vsako čakanje na ureditev in rešitve, ki jih bo vseboval omenjeni 
dokument, lahko nevarno, zlasti, ker je določene težave in pomanjkljivosti z 
dobro voljo in pripravljenostjo odgovornih mogoče hitro odpraviti in rešiti. 

Analiza stanja na tehniških in njim ustreznih šolah za gospodarstvo in druž- 
bene službe je npr. pokazala, da dobra polovica teh šol nima od pristojnega 
republiškega organa potrjenih predmetnikov. Ta podatek nazorno kaže, da tako 
pomembno vprašanje v vzgojno-izobraževalnem procesu, kot je osnovna enot- 
nost predmetnikov in njihova potrditev, ni urejeno; celo za posamezne vrste 
strokovnih šol predmetniki niso dovolj izenačeni. Vzporedno s tem pa je primer 
ekonomskih šol, ki so v okviru svojega združenja poenotile in posodobile svoje 
predmetnike, nazorno pokazal, da je ta problem mogoče rešiti z lastnimi silami 
in razmeroma hitro. Isto velja tudi glede spreminjanja predmetnikov, česar so 
se posamezne vrste šol druge stopnje lotevale zelo neenotno. 

Posebnega poudarka v razpravi je bila deležna prevelika obremenjenost 
učencev v tehniških šolah, zlasti tistih, ki imajo praktični pouk. Ne samo, da 
je tolikšna obremenitev — celo preko 50 ur tedensko — v nasprotju z ustavo, 
hkrati močno prizadeva tudi kakovost pouka in zmanjšuje učenčeve zmožnosti 
za pridobivanje znanja. Zato bi morali čimprej sprejeti ustrezne ukrepe, ki naj 
bi določili maksimum števila tedenskih ur. To pa terja tudi izdelavo temeljite 
nomenklature in profilov ter na tej podlagi sestavljene predmetnike in učne 
načrte. 

Podatki o učnem osebju na tehniških in njim ustreznih šolah kažejo, da od 
1440 učnih oseb poučuje 82 %> splošno izobraževalne in strokovrao-teoretične 
predmete, 18'"/o pa praktično delo ; od prvih ima ustrezno izobrazbo 81,10 %>, 
od drugih pa 76,13 %. Za teoretični pouk je stalno zaposlenih 52,16 «/», za prak- 
tični pouk pa 60,62%. Čeprav je slika, ki jo daje gornje povprečje, ugodnejša 
od stanja na posameznih šolah glede strokovne ustreznosti in stalnosti zaposlitve, 
pa so že navedeni podatki takšni, da z njimi, npr. glede nizkega odstotka stalno 
zaposlenih, ne moremo biti zadovoljni. 

V okviru razpravljanj o drugostopenjskem strokovnem izobraževanju so 
člani odbora posvetili posebno pozornost položaju vajencev. Zaradi nezadostno 
razvite mreže in kapacitet drugostopenjskega šolstva je vajenski sistem še vedno 
pomemben strokovno izobraževalni institut, saj postane vsak četrti otrok po 

* Gradivo je v dokumentaciji Skupščine registrirano pod št. 61-4/65, 611-2/65 in 
56-2/65. 
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končani šolski obveznosti vajenec oziroma od desetih otrok, ki se po končani 
osnovni šoli vpišejo v šole druge stopnje, so štirje vajenci oziroma vajenke. Tako 
v SR Sloveniji vsako leto sklene vajenske učne pogodbe povprečno 7500 va- 
jencev. 

Letos pa bo zelo verjetno — glede na določilo 147. člena temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih, ki zvišuje plačilo za delo vajencev — število sklenjenih 
vajenskih učnih pogodb padlo. Citirano zakonsko določilo namreč določa, da 
plačila vajencem v prvem letu učenja ne smejo biti manjša kot 50°/o, v zadnjem 
letu pa ne manjša kot 80 '%> od povprečnega osebnega dohodka nekvalificiranega 
delavca v isti delovni organizaciji. 

Posledica tega bo — kot se je pokazalo v razpravi in poročilih zavodov za 
pnosvetno-pedagoško službo —• da bodo delovne organizacije in zasebni obrtniki 
sprejeli v uk manj vajencev, oziroma, da si bodo nekatere delovne organizacije 
namesto z vajensko učno pogodbo zagotovile kadre s podelitvijo štipendij in 
šolanjem štipendistov v ustreznih poklicnih šolah. 

V takem položaju, so menili člani odbora, je treba poskrbeti, da bodo šole 
druge stopnje pri vpisu v prvi razred izkoristile vse razpoložljive kapacitete. 
Hkrati bo treba s posredovanjem Gospodarske zbornice priporočiti vsem delov- 
nim organizacijam, naj ne zmanjšujejo števila vajencev, ki so jih doslej vsako 
leto sprejemale v uk. V odboru je bilo tudi predlagano, naj bi se ob obstoječem 
vajenskem sistemu proučila možnost, da bi šole vpisovale vajence, njihovo učno 
pogodbo pa naj bi nadomestilo pogodbeno razmerje pri izobraževalnem procesu 
med šolo in podjetjem ter štipendijska pogodba med podjetjem in vajencem. 
Vajenci bi tako postali štipendisti, za njihov praktični pouk bi poskrbela šola. 
Nedvomno bi tako v celoti izkoristili vse razpoložljive kapacitete šol druge 
stopnje, hkrati pa tudi zmanjšali število otrok, ki po končani osnovni šoli ne 
nadaljujejo šolanja. 

O uresničevanju reforme gimnazij je odbor in tudi zbor razpravljal že pred 
enim letom, ko mu je Republiški sekretariat za šolstvo, podobno kot letos Repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo, predložil poročilo oziroma informacijo 
o uresničevanju reforme gimnazij v zvezi z verifikacijo. Letošnja informacija 
kaže, da je zaenkrat ostalo število verificiranih in pogojno verificiranih gimnazij 
enako kot v lanskem letu, to je, 11 verificiranih in 16 pogojno verificiranih; pač 
pa se je na novo prijavilo za verifikacijo preostalih 7 gimnazij, od teh 3 s peda- 
goško smerjo. 

Po mnenju komisije za verifikacijo gimnazij izpolnjujejo od pogojno verifi- 
ciranih gimnazij 4 gimnazije vse pogoje za verifikacijo, 7 bo lahko izpolnilo po- 
goje do 1. 9. 1965, medtem ko bo moralo ostalih 5 gimnazij prositi Republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo za odložitev roka. 

Od sedmih gimnazij, ki so se na novo prijavile za verifikacijo, izpolnjujeta 
vse pogoje le dve, dve pa jih bosta do 1. 9. 1955; ostale bodo morale prav tako 
prositi za odložitev roka. 

V odboru je bilo posebej poudarjeno, da je treba kontinuirano spremljati 
tudi razvoj in delo že verificiranih gimnazij, .posebno ker je komisija za verifi- 
kacijo ugotovila, da imajo nekatere od teh gimnazij slabše materialne pogoje kot 
marsikatera v šolskem letu 1964/65 pogojno verificirana gimnazija. Posebno skrb 
je.ob verifikaciji treba posvetiti gimnazijam s pedagoško smerjo, ki morajo kot 
kadrovske šole imeti zagotovljene vse pogoje za nemoteno delo. Ker posamezne 
gimnazije uvajajo sprejemne izpite v svojih razpisnih pogojih za sprejem učen- 
cev, bi bilo po mnenju odbora prav, da skupnost gimnazij prouči in sprejme 
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skupna merila in enoten postopek za sprejemne izpite. O tem naj informira tudi 
Prosvetno-kultumi zbor. 

V razpravi o financiranju šol druge stopnje in o problemih, ki so s tem 
povezani, so člani odbora v razpravi ugotovili, da je položaj vsako leto slabši. 
Fakultativnost in prostovoljnost zbiranja sredstev se nista obnesli, saj medob- 
činski skladi ne mrejo opravljati svojih nalog, keir1 je priliv sredstev za šole druge 
stopnje skrajno nereden. Pogodbe med skladi in občinami niso bile pravočasno 
sklenjene, poleg tega pa so občinske skupščine vanje vnašale različne klavzule, 
ki rahljajo njihovo pogodbeno obveznost, in kažejo na to, da občine pogodb ali 
ne morejo, ali pa ne nameravajo v celoti izpolniti. 

Zaradi izrednih težav pri financiranju osnovne dejavnosti je investicijska 
dejavnost praktično zamrla, razmerje med funkcionalnimi in materialnimi iz- 
datki pa je ponekod doseglo skrajno neustrezno stopnjo 92 : 8. 

Ponovno je bilo ugotovljeno, da dvojnost pri zbiranju sredstev za šolstvo 
druge stopnje — preko medobčinskih skladov in po gospodarskih panogah — 
povečuje nejasnost položaja in ustvarja težave. Zato naj bi se za naprej določile 
trdnejše osnove zbiranja sredstev za financiranje šol druge stopnje; do uvelja- 
vitve predpisov, ki naj bi financiranje stabilizirali, pa je treba zagotoviti, da 
se stanje ne bo še naprej slabšalo. Odbor se je zato zavzel za realizacijo pred- 
logov, ki jih je podal Republiški sekretariat za prosveto in kulturo v dodatni 
informaciji o financiranju šol druge stopnje. 

Pri določanju bodočega načina financiranja šol druge stopnje bo treba po^- 
skrbeti tudi za izdelavo ustreznih meril oziroma načel, po katerih naj se odmer- 
jajo sredstva posameznim šclajm in s katerimi bo delo medobčinskih skladov 
precej olajšano in objektivizirano. Pri tem se bo treba posebej zavzeti za ustrez- 
nejši način, po katerem se bo financiralo izobraževanje odraslih. 

Ob zaključku razprave je odbor še sklenil, naj Prosvetno-kultumi zbor 
ustanovi začasni odbor za drugostopenjsko izobraževanje; ta odbor naj bi pro- 
učeval ustrezno gradivo in predloge za bodočo ureditev šolstva druge stopnje ter 
sodeloval pri razpravah o tem. Posebej naj bi proučil tudi nov način financiranja 
šol druge stopnje. Ker bo to delo dolgotrajnejše in bo terjalo precejšnjo* anga- 
žiranost, odbor meni, da je predlog za ustanovitev začasnega odbora utemeljen. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca. Vlada Goloba. 

Št.: 611-3/65 
Ljubljana, 28. 6. 1965 

POROČILO 

k informaciji o investicijski izgradnji šol v letu 1965 

Odbor za proučevanje zakonskih, in drugih predlogov 
Prosvetno-kulturnega zbora je na seji dne 18. junija 1965 obrav- 
naval informacijo o investicijski izgradnji šolstva in informacijo o izgradnji 
šolskega prostora osnovnih šol z udeležbo republiških kreditnih sredstev, ki- ju 
je Skupščini SR Slovenije poslal Republiški sekretariat za prosveto in kulturo.* 
Poleg predstavnika predlagatelja obeh informacij sta bila na odborovi seji na^ 
vzoča tudi predstavnika Splošne gospodarske banke in Sklada SRS za šolstvo, 
ki sta omenjeni informaciji še dopolnila. 

* Gradivo je registrirano v dokumentaciji Skupščine pod št. 402-52/65. 
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V splošni razpravi o investicijski izgradnji šol v letu 1965 je bilo ugotov- 
ljeno, da so naložbe v osnovno, drugostopenjsko, posebno in manjšinsko šolstvo 
v zadnjih letih stalno naraščale. Letos takšen razvoj ne bo mogoč, razen morda 
pri osnovnem šolstvu, čeprav ni mogoče pričakovati celotne izpolnitve tistih 
programov naložb v osnovno šolstvo1, ki so jih v začetku leta predvidele občinške 
skupščine. Glede tega so po mnenju odbora preveč optimistična predvidevanja 
Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo o nadaljnji gradnji osnovno- 
šolskega prostora na 15. strani omenjene informacije. 

V bodoče bo za smotrno investicijsko vlaganje v šolstvo vseh stopenj 
potrebna večja usmerjevalna vloga republike. Predvsem bo treba zagotoviti 
stalnejše vire za financiranje osnovne dejavnosti in investicij v drugostopenjskem 
šolstvu. Takoj pa naj se preveri, ah bodo sredstva ukinjenih okrajev in okrajnih 
gospodarskih zbornic, ki so bila namenjena za naložbe v šolstvo druge stopnje, 
res izkoriščena ža ta namen. 

Odbor se je strinjal s prizadevanji upravnega odbora sklada SRS za šolstvo, 
s katerimi so bila pridobljena sredstva za investicije v posebno1 šolstvo še iz 
drugih virov ter z ukrepi, po katerih bo letos posebno šolstvo glede omejitev 
prizadeto čim manj. 

V obravnavi informacije o izgradnji osnovnih šol z udeležbo republike je 
odbor ugotovil, da so bila tudi za to namenjena sredstva v prvotni višini dveh 
milijard dinarjev znižana za 5 l0/o. Ta sredstva bodo po prvi varianti prednostne 
liste, ki jo je izdelala Splošna gospodarska banka, omogočila v letu 1965 in 1966 
izgradnjo 21 objektov za več kot 12 000 učencev. Odbor je bil obveščen, da je 
Izvršni svet Skupščine SRS predlagal še dodatno jamstvo, na osnovi katerega 
bi lahkiO' začeli z deli tudi na drugih, objektih z omenjene prednostne hste. 
Odbor je ocenil kot najbolj smotrno namero, da kreditira Splošna gospodarska 
banka gradnjo objektov po tretji varianti. Glede na to priporoča, da pristojni 
organi Skupščine SR Slovenije sprejmejo predlagano jamstvo. 

Za poročevalca k tej točki dnevnega reda na seji Prosvetno-kulturnega 
zbora je odbor določil poslanca Avgusta Vižintina. 
Št.: 402-52/65 
Ljubljana, 26. 6. 1965 

POROČILO 
k informaciji upravnega odbora sklada SR Slovenije za šolstvo 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Prosvetno-kulturnega zbora je na seji 9. junija 1965 obravnaval 
informacijo o financiranju investicij visokošolskih in drugih zavodov ter o neka- 
terih problemih sklada SRS za šolstvo.* Ta informacija vsebuje podatke o izpol- 
njevanju smernic za delo upravnemu odboru omenjenega sklada, ki jih je 
v razpravi o finančnem načrtu sklada sprejel Prosvetno-kulturni zbor na 
19. seji dne 29. 3. 1965. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da je upravni odbor sklada SRS za šolstvo 
v obravnavanem obdobju sledil omenjenim smernicam. Smotrno je upošteval 
omejitvene gospodarske ukrepe ter z ustneznim odbiranjem zagotovil nadalje- 
vanje najnujnejših in drugače upravičenih investicijskih -gradenj, poleg tega 
pa zagotovil osnovno dejavnost visokih, manjšinskih in dela posebnih šol. Pri 

* Informacija je registrirana v dokumentaciji Skupščine pod št. 402-51/65. 
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uresničevanju sprejetih smernic v pogojih proračunskih in investicijskih ome- 
jitev pa nastopajo določene težave. 

Ze nereden priliv izvirnih sredstev sklada onemogoča pravočasno kritje 
stroškov redne dejavnosti. Se resnejše težave nastopajo na področju investicij, 
katerih delež v vseh sredstvih za visoko šolstvo je letos padel na 18 19/o, medtem 
ko je v prejšnjih letih šlo iz sklada 30—40 % vseh sredstev v naložbe. 

V tako poslabšanem odnosu med vrednostjo investicij in stroški za redno 
dejavnost (zaradi .povečanih obveznosti na področju osnovne dejavnosti — 
nekatere višje šole in posebno šolstvo), so še posebej ostre posledice omejitev, 
ki jih uvajata zakon o gospodarsko planskih ukrepih ter zakon o- polaganju 
garancijskih zneskov za investicije za osnovna sredstva. Zaradi tega je moral 
upravni odbor sklada odložiti nekatere predvidene investicije ter seči po skraj- 
nem Ukrepu — ustaviti gradnjo Višje šole za zdravstvene delavce in Fakultete 
za strojništvo y Ljubljani. 

V položaju, ko še ni dokončnih odločitev o tem, v kakšni stopnji bo izvajala 
republika proračunske omejitve na posameznih področjih, in zaradi nejasnosti 
pri tolmačenju predpisov o polaganju garancijskih zneskov, upravni odbor tudi 
še ne ve, ah bo lahko izpolnil pogodbene obveznosti pri gradnji biotehnične 
fakultete in inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. 

Letos bodo dokončani štirje objekti za. visokošolske zavode. Za. potrebe 
manjšinskega šolstva bo letos dograjenih pet objektov. Nejasen je le položaj 
glede nekaterih nujnih adaptacij in gospodarsko ter funkcionalno upravičenih 
manjših investicij. Za te je bil odbor mnenja, da naj jih sklad vendarle fi- 
nancira. 

Upoštevajoč v Prosvetno-kulturnem zboru že sprejeta stališča o razvoju 
šolstva in ustanov, ki jih financira sklad za šolstvo SRS, je odbor sklenil, da 
priporoči Izvršnemu svetu in pristojnima zboroma Skupščine, naj pri rebalansu 
republiškega proračuna resno pretehtajo posledice, ki bi nastale z omejitvenimi 
ukrepi pri dohodkih sklada. Odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da 
priporoči pristojnim organom Skupščine, da sprejmejo sklep o nadjamstvu pri 
investicijah za visokošolske zavode. 

Za poročevalca na seji Prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil poslanca 
Mira Stiplovška. 

Št.: 402-51/65 
Ljubljana, 18. 6. 1965 

POROČILO 

k obravnavi poročila o izdajanju učbenikov in priročnikov 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Prosvetno-kulturnega zbora je na seji dne 18. junija 1965 obrav- 
naval poročilo o izdajanju učbenikov in priročnikov, ki ga je predložil Repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo.* 

Člani odbora so v razpravi ugodno ocenili gradivo, ki daje -podroben pre- 
gled glede oskrbljenosti osnovnih šol in šol druge stopnje z učbeniki in pri- 
ročniki, hkrati pa tudi opisuje obsežno in zahtevno delo komisije za učbenike 

* Gradivo je registrirano v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije pod št. 61-28/65. 
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in strokovne skupine za učbenike in učila pri republiškem sekretariatu za pro- 
sveto in kulturo. 

Iz gradiva je razvidno, da je problem oskrbe osnovne šole z učbeniki skoraj 
v celoti rešen, saj od 59 učbenikov in 4 priročnikov manjka le 7 učbenikov in 
1 priročnik. Ker bodo ti izšli med šolskim letom 1965/66, je upravičeno priča- 
kovati, da bodo učencem osnovne šole v kratkem zagotovljeni vsi potrebni 
učbeniki, usklajeni z novim učnim načrtom reformirane osnovne šole. 

Slabši je položaj glede učbenikov na šolah druge stopnje. Medtem ko so 
glavne potrebe gimnazij pokrite (od 72 učbenikov le še na 6 razpisanih učbe- 
nikov ni bilo odziva), pa je doslej za potrebe vseh strokovnih šol izšlo le 20 učbe- 
nikov. Precejšnja raznovrstnost strokovnih šol in s tem povezan majhen nakup 
ne opravičujeta ponatisa izdanih učbenikov; zato je na teh šolah zelo> razširjena 
uporaba skript. Ker pa so do nedavnega izhajala skripta brez pregleda njihove 
pedagoške in štrokovne ustreznosti, so člani odbora menili, da je že dokaj 
razširjeno izdajanje skript sicer treba nadaljevati, le, da jih je treba strokovno 
pregledati in nato potrditi. Pri tem bi morala komisiji za učbenike pomagati 
posamezna združenja strokovnih šol, ki naj bi poleg strokovnih nasvetov in 
pomoči vplivala tudi na koordinirano izdajanje skript in smotrno uporabo danih 
kadrovskih in materialnih pogojev. Najboljše pisce skript pa bi bilo treba zainte- 
resirati, da bi izdali skripta tudi za tiste predmete, ki za njihovo poučevanje 
ni niti učbenikov niti skript. Vsekakor pa je treba čimprej zagotoviti, da bodo 
strokovne šole dobile učbenike za vse splošno izobraževalne predmete, za katere 
so minimalni učni načrti že izšli. 

Člani odbora so v razpravi poudarili, da so za večino šol, ki jih je zajel 
reformni proces, učbeniki sicer zagotovljeni, vendar je treba nadaljevati s 
prizadevanji, da se ti še nadalje spopolnjujejo. Da bi to dosegli, je treba štu- 
dijsko spremljati njihovo uporabo v praksi, za kar naj bi skrbela tudi in pred- 
vsem republiška prosvetno^pedagoška služba. Ta naj bi se pri tem povezovala 
s strokovnimi aktivi in društvi, z ustreznimi fakultetami in pedagoškim inšti- 
tutom. Hkrati pa bi bilo treba v okviru bodočega zavoda za šolstvo organizirati 
poseben oddelek za proučevanje učbenikov, ki bi vodil evidenco o potrebah po 
novih učbenikih, proučeval pedagoško in metodsko problematiko učbenikov ter 
neposredno nudil strokovno pomoč piscem učbenikov. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Milana Filipčiča. 

Št.: 61-28/65 
Ljubljana, 28. 6. 1965 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

Arzenšek inž. Ivan: 60 
Baraga inž. Rafael: 15, 18 
Budihna inž. Karmelo: 55 
Cvenk Miran: 91, 94 
D e k 1 e v a Dragica: 4, 20 
Dolenc Stane: 47 
Gaspari Majda: 30 
G i a c h i n Bruno: 69 
Globevnik dr. Josip: 81, 94 
Jamar Mirko: 84 
J a p e 1 j Janez: 81 
J o n a k Radoslav: 81 
Jurančič inž. Zdenka: 92 
K lav s Vladimir: 79 
K o b a 1 Sveto: 26, 29, 116, 121 
Kolar Franci: 103 
K o 1 a r i č Jože: 7 
K o š m e 1 j Miran: 40 
Kristan Milan: 40 
Križnik inž. Veljko: 29, 30, 65 
Lah Andrej: 54 

Lažni k Jože: 11 
Leben Franc: 109 
Lesar Jože: 58 
L i p u ž i č Boris: 22 
Lužovec Ivan: 96, 98 
Majcen Nada: 111 
Nagode Ignac: 4, 16 
Oprešnik Miloš: 93, 97 
P i g n a r inž. Ivo: 9 
Podbregar Erna: 81, 104, 119 
Prežel j inž. Marjan: 16 
Pušenjak Rado: 30, 72 
Rupreht Uroš: 45 
S i moneti Rino: 62 
Smole Janko: 32, 99 
Šifrer Savo: 13, 112 
S t e r Janez: 77 
U 1 r i h Ela: 97 
Vižintin Milan: 73 
Zupančič Viktor: 24, 25, 26, 114, 116 

G o s p 

Alt Mimica: 136, 181, 183 
Arzenšek Ivan: 188 
Benedejčič Miro: 150, 189 
Cerovac Matija: 142 
Cačinovič Rudi: 173, 174, 191 
Dekleva Dragica: 170, 180, 193 
Dolgan Danilo: 132 
Fišer Ljudmila: 163, 194 
Grilc Elka: 172, 173, 174, 191 
Jerman Riko: 174, 178, 185 
Jurač Jože: 137 
Jurman inž. Franc: 147 
Kavs inž. Ludvik: 140 
Kavtičnik Matko: 183, 190 
K ob al Sveto: 126, 127, 128 
K obe Miloš: 162 
Komo čar Edo: 129, 181, 191 
Kotnik inž. Viktor: 174, 181, 183, 1 

191, 194 
Krese Leopold: 148, 159, 184, 189 

odarski zbc 

K u n s t Anton: 138 
Lah Andrej: 184 
Leben Franc: 155 
M en na Tatjana: 189 
Pere Drago: 154 
Podbregar Erna: 150 
Prežel j inž. Marjan: 160, 163 
Ritonja Milan: 163, 181 
Rižnar Riko: 126, 127, 171 
Rome Dragica: 185~ 
Rupreht Uroš: 163 
S k i t e k Milan: 145 
Stegu Alojz: 189 
Šifrer Savo: 163 
Tomše Bogo: 153 
Vovk Savo: 194 
V u j e c Peter: 166 

90, Zupančič Stane: 133 
Zupančič Stane: 157 
2iivič Ivan: 127, 128, 171, 182 

Prosvetno-kulturni zbor 

Bertoncelj Ivan: 201 
D e b i č Dane: 214 
Faganeli Marija: 206 
G o s t e n č n i k Lojzka: 216 
G u š t i n inž. Božidar: 227 
K o g e j Pavel: 203 
Lah Avguštin: 204 
Lipužič Boris: 198, 208 
Martelanc Tomo: 199, 215 

M o d i c inž. Roman: 218, 222, 227 
Potrč inž. Stanislav: 220 
Stiplovšek Miro: 220 
Sušteršič Darinka: 213 
Tavčar Ivo: 210, 215, 217, 223, 226, 

227 
Turnšek inž. Viktor: 221, 222 
Tušek Mirko: 221 
V i d o v i č Francka: 225 



346 Priloge 

Organizacijsko -politični zbor 
Cepič Mirko: 239 
Grešnik Vlado: 258 
D e k 1 e v a Dragica: 233 
Gaspari Majda: 279 
H e g 1 er Miro: 248 
Hočevar Janez: 265 
Jamar Mirko: 259 
J ovan Milka: 274 
Kambič Ciril: 234, 238, 249 
Klanšek Maks: 273, 278, 279 

K o b a 1 Sveto : 241 
K o š m e 1 j Miran: 253 
Kutin France: 231 
L i ip u ž i č Boris: 236 
Lok ar Breda: 275, 278 
S v e t e 1 j Franc: 258 
T o m a ž i č Franc: 258 
V i p o t n i k Branko: 235 
Žlender Mirko: 250, 267, 274, 277, 279 



VSEBINA 

Republiški zbor 

25. seja — 2. julija 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  3 

2. Določitev dnevnega reda  3 

Govornik: 
Dragica Dekleva  4 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 24. seje Republiškega zbora  4 

2. Obravnava poročila Republiške skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev SR Slovenije za leto 1964    4 

Govorniki : 
Ignac Nagode t 4> 16 

Jože Kolarič   7 

inž. Ivo Pignar  9 
Jože Laznitk   H 
Savo Sifrer  13 

Rafael Baraga  15 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odmeri vodnega prispevka 
za leto 1965   

Govornika: 
inž. Marjan Prezelj  1® 
Rafael Baraga  18 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o 
agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji  19 

5. Obravnava in sklapanje o predlogu zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic  19 
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Govornik: 
Dragica Dekleva   20 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o raziskanju prilastitev 
državnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti  21 

7. Obravnava in sklepanje o prevzemu poroštva  21 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o zagotovitvi 1 milijarde 
300 milijonov dinarjev sredstev v letu 1966 za financiranje osnovnih šol 22 

Govornik: 
Boris Lipužič   22 

9. Imenovanja in razrešitve   24 

a) razrešitev nekaterih republiških sekretarjev v Izvršnem svetu ... 24 
b) razrešitev in imenovanje članov upravnega odbora sklada SR Slove- 

nije za šolstvo   24 
c) imenovanje člana upravnega odbora sklada federacije za kreditira- 

nje gospodarskega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik 
in krajev  25 

č) imenovanje članov sveta za narodno obrambo SR Slovenje  26 

Govornik: 
Viktor Zupančič  24—26 

10. Poslanska vprašanja   26 

Govorniki : 
Sveto Kofoal  26, 29 
inž. Veljko Križnik   29, 30 
Rado Pušenjak  30 
Majda Gaspari   30 

26. seja — 12. julija 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   31 
2. Določitev dnevnega reda     31 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 25. seje Republiškega zbora  31 

2. Razprava o neposrednih gospodarsko-političnih problemih v zvezi 
z novimi ukrepi za izpopolnitev gospodarskega sistema in stabilizacijo 
gospodarstva (skupno z Gospodarskim zborom)  31 

Govorniki: 
Janko Smole  32 
Miran Košmelj   40 
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Uroš Rupreht   • •    
Stane Dolenc   47 
Milan Kristan     49 
Andrej Lah  54 

inž. Karmelo Budihna  55 

Jože Lesar  
inž. Ivan Arzenšek  
Rino Simoneti   62 
Veljko Križnik  65 
Bruno Giachin   69 
Rado Pušenjak  7 2 
Milan Vižintin  73 

Janez Ster   77 
Vladimir Klavs    ?9 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o višini delavčevega do- 
hodka, ki vipliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno 
brezposelnostjo   80 

Govorniki : 
Radoslav Jonak   81 
Brna Podbregar  81 
Janez Japelj  81 
dr. Josip Globevnik   . .    81 

27. seja — 28. julija 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  83 

2. Določitev dnevnega reda   83 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 26. seje Republiškega zbora  84 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks      84 

Govorniki : 
Mirko Jamar  84 
Miran Ovenk 91, 94 
inž. Zdenka Jurančič  92 
Miloš Oprešnik  93 
dr. Josip Globevnik  94 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi posebnega 2"/o 
prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škode, 
povzročene po poplavah  95 

Govorniki : 
Ivan Lužovec 96, 98 
Ela Ulrih  97 
Miloš Oprešnik  97 
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4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic  99 

Govornika: 
Janko Smole   99 
Franci Kolar 103 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter pri- 
spevka za otroški dodatek od 1. avgusta do 31. decembra 1965   104 

Govornika: 
Brna Podbregar   - . 104 
Franc Leben  109 

6. Obravnava "in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja prispevka za 
zdravstveno zavarovanje 111 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasni določitvi osnove 
za priznavanje republiškega dodatka za borce 111 

Govornik: 
Nada Majcen  111 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o re- 
publiških sodnih taksah   112 

Govornik: 
Savo Šifrer 112 

9. Volitve in razrešitve   114 
a) izvolitev sodnikov Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega so- 

dišča v Ljubljani 114 
b) razrešitev sodni/kov Okrožnega sodišča v Gorici in v Ljubljani . . . 116 

Govornik: 
Viktor Zupančič 114, 116 

10. Poslanska vprašanja 116 

Govornika: 
Sveto Kobal 116, 121 
Erna Podbregar 119 

Gospodarski zbor 

26. seja — 2. julija 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 125 
2. Določitev dnevnega reda 125 



Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 25. seje Gospodarskega zbora 125 
2. Poslanska vprašanja 125 

Govorniki : 
Sveto Koibal  126—128 
Riko Rižnar 126, 127 
Ivan Živič . . . . ,  127, 128 

3. Razprava o problematiki nezgod pri delu 128 

Govorniki : 
Edo Komočar 129 
Danilo Dolgan 132 
Stane Zupančič 133 
Mirnica Alt 136 
Jože Jurač 137 
Anton Kunst 138 
Ludvik Kavs 140 
Matija Cerovac . . "142 
Milan Skitek 145 
inž. Franc Jurnian  147 
Leopold Krese . .     148 

4. Razprava o problematiki notranje delitve dohodka v gospodarskih 
organizacijah    149 

Govorniki : • 
Miro Benedejčič 150 
Erna Podibregar 150 
Bogo Tomše 153 
Drago Pere 154 
Franc Lefoen . . .   155 
Stane Zupančič 157 
Leopold Krese 159 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odmeri vodnega pri- 
spevka za leto 1965   160 

Govorniki : 
inž. Marjan Prezelj 160, 163 
inž. Miloš Kobe 162 
Uroš Rupreht 163 
Ljudmila Fišer 163 
Milan Ritonja 163 
Savo Sifrer   163 

27. seja — 12. julija 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 165 
2. Določitev dnevnega reda 165 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 26. seje Gospodarskega zbora 165 
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2. Razprava o neposrednih gospodarskih problemih v zvezi z novimi go- 
spodarskimi ukrepi in stabilizacijo gospodarstva (skupno z Republiškim 
zborom) 165 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o višini delavčevega do- 
hodka, -ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno 
brezposelnostjo  166 

4. Poslanska vprašanja 166 

Govornik: 
Peter Vujec 166 

28. seja — 28. julija 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 169 
2. Sporočilo pred določitvijo dnevnega reda 169 
3. Določitev dnevnega reda 169 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 27. seje Gospodarskega zbora 170 
2. Poslanska vprašanja 170 

Govorniki: 
Dragica Dekleva  170 
Riko Rižnar 171 
Ivan 2ivič .   171 
Elka Grilc 172—174 
Rudi Cačinovič 173 
Riko Jerman 174 

3. Referat člana Izvršnega sveta tovariša Viktorja Kotnika o uvajanju 
gospodarske reforme ' . 174 

Govornika : 
Viktor Kotnik 174 
Riko Jerman  178 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi 2% prometnega 
davka v prometu blaga na drobno za odpravo škode, povzročene s 
poplavami   179 

Govorniki: 
Dragica Dekleva 180 
Milan Ritonja 181 
Mimica Alt 181, 183 
Edo Komočar 181, 191 
inž. Viktor Kotnik 181—191 
Ivan Živič   182 
Matko Kavtičnik 183, 190 
Andrej Lah ' 184 
Leopold Krese  ' . 184, 189 
Dragica Rome 185 
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Riko Jerman 185 
Ivan Arzenšek 188 
Miro Benedejčič 189 
Alojz Stegu    189 
Tatjana Menna s   . 189 
Rudi Čačinovič 191 
Elka Grilc .* 191 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi 
stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
ter prispevka za otroški dodatek za drugo polletje 1965   192 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o najvišji -meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje 192 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic 192 

Govorniki : 
Dragica Dekleva 193 
Savo Vovk 194 
Ljudmila Fišer 194 
inž. Viktor Kotnik 194 

Prosvetno-kulturni zbor 

23. seja — 2. julija 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev ig7 
2. Določitev dnevnega reda 197 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 22. seje Prosvetno-kulturnega zbora 197 
2. Poslanska vprašanja 197 

Govornika : 
Boris Lipužič 198 
Tomo Martelanc   199 

3. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o nagradah Staneta Žagarja 201 

4. Razprava o drugostopenjskem izobraževanju 201 

Govorniki : 
Ivan Bertoncelj 201 
Pavel Kogej    203 
Avguštin Lah 204 
Marija Faganeli 206 
Boris Lipužič 208 
Ivo Tavčar 210 
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5. Razprava o investicijski izgradnji šolstva v letu 1965 213 

Govorniki: 
Darinka Sušteršič 213 
Dane Debič  214 
Tomo Martelanc   215 
Ivo Tavčar  215, 217 
Lojzka Gostenčnik  216 

6. Razprava o financiranju investicijske dejavnosti visokošolskih in drugih 
zavodov ter o nekaterih problemih sklada SR Slovenije za šolstvo . . . 218 

Govorniki : 
Inž. Roman Modic 218, 222 
Inž. Stanislav Potrč 220 
Miro Stiplovšek 220 
Inž. Viktor Turnšek  221, 222 
Mirko Tušek     221 
Ivo Tavčar  223 

7. Razprava o izdajanju učbenikov in priročnikov   224 

Govornika: 
Francka Vidovič 225 
Ivo Tavčar  226 

8. Raziprava o zaključnem računu za leto 1964 in finančnem načrtu za leto 
1965 sklada Borisa Kidriča   226 

Govorniki: 
Inž. Božidar Guštin 3 .■ 227 
Inž. Roman Modic  227 
Ivo Tavčar  227 

9. Razprava in sklepanje o predlogih sklepov o ustanovitvi in sestavi za- 
časnih odborov Prosvetno-kulturnega zbora 228 

Organizacij sko-politični zbor 

26. seja — 6. julija 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 230 
2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 230 
3. Določitev dnevnega reda 230 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 25. seje Organizacijsko-političnega zbora 231 

2. Poslanska vprašanja 231 
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Govornik: 
France Kutin 231 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prometnem davku od ne- 
premičnin in pravic   233 

Govornika : 
Dragica Dekleva 233 
Ciril Kambič  234 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o 
agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki Sloveniji 234 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o raziskanju prilastitev dr- 
žavnih zemljišč in zemljišč bivših agrarnih skupnosti 235 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu poroštva za 
posojilo skladu SR Slovenije za šolstvo 235 

Govornik: 
Branko Vipotnik  235 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o zagotovitvi 1 milijarde 300 
milijonov dinarjev sredstev v letu 1966 za financiranje osnovnih šol . . 236 

Govorniki; 
Boris Lipužič    236 
Ciril Kambič  238 
Mirko Cepič 239 

8. Razprava o družbenoekonomskem pomenu predvidenih sprememb v 
gospodarstvu  241 

Govorniki : 
Sveto Kobal 241 
Miro Hegler 248 
Ciril Kambič  249 
Mirko Žlender   250 
Miran Koišmelj    253 
Vlado Crešnik 258 
Franc Svetelj 258 
Franc Tomažič  258 
Mirko Jamar  259 
Janez Hočevar    .   265 

27. seja — 28. julija 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  266 

2. Določitev dnevnega reda  266 
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3. Sporočila pred prehodom na dnevni red  266 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 26. seje Organizacijsiko-političnega zbora 267 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o re- 
publiških sodnih taksah 267 

Govorniki: 
Mirko Zlender  267, 274 
Maks Klanšek 273 
Milka Jovan  274 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks 275 

Govorniki : 
Breda Lokar    275, 278 
Mirko Zlender  277, 279 
Maks Klanšek    278, 279 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasni določitvi osnove 
za priznavanje republiškega dodatka zaposlenim udeležencem NOV . . 279 

Govornik: 
Majda Gaspari  279 

PRILOGE 

1. Pismena vprašanja poslancev: 
— Staneta Dolenca, poslanca Republiškega zbora 281 
— Lojzke Gostenčnik, poslanke Prosvetno-kulturnega zbora 281 
—• Dušana Barbiča, poslanca Organizacijsko-političnega zbora .... 282 
— Vilme Bukovec, poslanke Prosvetno-kulturnega zbora 282 

2. Poročilo o obravnavi poročila Republiške skupnosti socialnega zavaro- 
vanja delavcev SR Slovenije za leto 1964   283 

3. Predlog zakona o odmeri vodnega prispevka za leto 1965 ....... 286 
Obrazložitev 287 
Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije   289 
— odbora za proizvodnjo in promet RZ   291 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ 292 

4. Predlog zakona o spremembah zakona o agrarni reformi in kolonizaciji 
v LR Sloveniji 292 
Obrazložitev 293 
Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 293 
— odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ 293 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 293 

5. Predlog zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic .... 294 
Obrazložitev 295 
Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 296 
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/ 

— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ m 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 297 

6. Predlog zakona o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in zemljišč 
bivših agrarnih skupnosti   • 298 
Obrazložitev 301 
Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 303 
— odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ   304 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 304 

7. Predlog sklepa o prevzemu poroštva za posojilo skladu SR Slovenije 
za šolstvo    305 
Obrazložitev   305 
Poročila: 
— zakonodaj no-pravne komisije   305 
—■ odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ in odibora za pro- 

učevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ   305 
8. Predlog sklepa o zagotovitvi financiranja gradenj osnovnih šol v 1. 1966 306 

Obrazložitev   306 
Poročila: ! 
— zakonođajno-pravne komisije - v • ■ • 308 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ in odbora za pro- 

uče van je zakonskih in drugih predlogov OPZ 309 
9. Neposredni gospodarsko politični problemi v zvezi z novimi ukrepi ;za 

izpopolnitev gospodarskega sistema in stabilizacijo gospodarstva . . . 310 
10. Predlog zakona o višini delavčevega dohodka, ki vpliva na pravico do 

denarnega nadomestila med začasno brezposelnostjo ......... 312 
Obrazložitev . . .     .      313 
Poročila: > '' 
— zakonodaj no-pravne komisije   314 
— odlbora za delo in socialno zavarovanje RZ 315 
•— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ . •. . 315 

11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi i"n 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 316 
Obrazložitev   316 
Poročilo: 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ, odbora za pro- 

učevanje zakonskih in drugih predlogov OZP in zakonodajno-pravne 
komisije  318 

12. Predlog zakona o uvedbi posebnega 2 "/o prometnega davka od prometa 
blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami 320 
Obrazložitev 320 
Poročila: 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ, odbora za pro- 

učevanje zakonskih in drugih predlogov GZ in zakonodajno-pravne 
komisije  321 

13. Predlog zakona o prenehanju veljave zakona o oprostitvi prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah 
jugoslovanskih železnic  322 
Obrazložitev 323 
Poročila: 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ, odbora za pro- 

učevanje zakonskih in drugih predlogov GZ in zakonodajno-pravne 
komisije  323 

14. Predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški do- 
datek od 1. 8. 1965 do 31. 12. 1965   324 
Obrazložitev   324 
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Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 325 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ . , 325 

15. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o najvišji meji, do 
katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje 325 
Obrazložitev   325 
Poročila: 
— odbora za delo in socialno zavarovanje RZ, odbora za prouče- 

vanje zakonskih in drugih predlogov GZ in zakonodajno-pravne 
komisije  326 

16. Predlog odloka o začasni določitvi osnove za priznavanje republiškega 
dodatka za borce  326 
Obrazložitev .   326 
Poročila: 
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