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62. seja 

(8. julija 1968) 

Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Tovarišice in tovariši. Začenjam 62. sejo 
republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Pred sklepanjem o dnevnem redu želim zbor obvestiti, da so naslednji 
tovariši prosili, da jih opravičimo za današnjo sejo: Jože Pacek, inž. Marko Bule, 
Franc Gorenc, inž. Slavko -Jakofčič, Franc Puhar, inž. Andrej Marine, inž. Zden- 
ka Jurančič, Tone Gornik, Rado Zabric in Ivan Franko. Ali ste tega mnenja, da 
jim opravičimo odsotnost? (Poslanci se strinjajo.) Ker vidim, da se strinjate, 
ugotavljam, da so tovariši opravičeni in hkrati ugotavljam, da je današnja seja 
sklepčna. 

Predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika prejšnje seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razvoj in problematika obrtništva; 
4. problematika zavarovalstva; 
5. gospodarjenje s sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij; 
6. predlog zaikona o katastru komunalnih naprav; 
7. predlog odloka o sofinanciranju nakupa elektronskega računalnika; 
8. predlog odloka o finančnem programu za financiranje sredstev osnovne 

šole Veržej; 
9. finančni načrt sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih delavnosti 

v letu 1968; 
10. volitve in imenovanja. 
Pred sejo mi je javil predsednik odbora Puhar, da je bilo po naknadni 

dis^U„si;'i ug°tovljeno» da vprašanje problematike zavarovalstva še ni do konca razčiščeno in me je prosil, da vam sporočim predlog, da to točko odložimo in 
je ne obravnavamo danes. Tako bi v tem primeru naš dnevni red ostal, kakor 
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sem ga prebral, s tem, da bi 4. točka izpadla in bi imeli 9 točk dnevnega reda. 
Prosim, ali se s tako skrajšanim dnevnim redom strinjate? (Poslanci se stri- 
njajo.) Ugotavljam, da se strinjate. 

S tem štejem dnevni red za sprejet in lahko preidemo na 1. točko 
dnevnega reda, to je na potrditev zapisnika 61. seje republiškega zbora. 

Zapisnik ste prejeli. Ali je kaka pripomba ali dopolnitev k zapisniku? (Ne.) 
Ce ne, potem štejem zapisnik 61. seje za odobren. 

2. točka dnevnega reda so poslanska vprašanja. 
Dobil sem pismo izvršnega sveta, ki je podpisano od podpredsednika 

dr Franceta Hočevarja in s katerim nas izvršni svet prosi, da podaljšamo rok 
za' odgovor v smislu 27. člena našega poslovnika za vprašanji Borisa Butine 
in Marije Ivkovič. 

Ali se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ker ugotavljam, 
da se s predlogom strinjate, prehajamo na odgovore na ostala poslanska vpra- 
šanja. „ ., 

Na vprašanje poslanca Miloša Poliča bo odgovoril Ivo Bernard, pomočnik 
republiškega sekretarja za gospodarstvo. Prosim tovariš Bernard. 

Ivo Bernard: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije inž. Miloš Polič, je na 
61. seji republiškega zbora postavil naslednja vprašanja: 

1. kakšne tehnične kriterije za oceno nosilnosti vozišč glede na prometne 
obremenitve ima sekretariat za gospodarstvo pri planiranju in programiranju 
izgradnje naših cest; 

2. zakaj cestni sklad SR Slovenije ne spoštuje teh normativov za dimen- 
zioniranje vozišč in prepušča lomu tako draga vozišča, kar ustvarja prometne, 
tehnične in finančne probleme in 

3. zakaj se pri ocenah prometa ne jemljejo v poštev bolj strokovni in resni 
podatki stanja tistih prometnih žil, konkretno v tem primeru cest in ne izvrši 
resna analiza finančnih posledic, ki bodo nastale, če se uniči sedanje ravnotežje. 

Na zastavljena vprašanja dajemo naslednji odgovor: Vprašanja, ki jih po- 
slanec postavlja, so izrazito tehnične narave. Po republiškem, zakonu o cestnem 
skladu je cestni sklad SR Slovenije zadolžen za izvajanje, financiranje, rekon- 
strukcije in gradnje cest. V zvezi s tem sprejema in izvaja tudi vse tehnične 
programe v sodelovanju z ostalimi institucijami, kot na primer z zavodom za 
raziskavo materiala, kateri tudi izvaja nadzor nad izvajanjem določb pogodb 
o financiranju cestnih del, ki se nanašajo na kvaliteto del. Sekretariat za 
gospodarstvo za to nima organizirane posebne strokovne službe, ki bi se bavila 
z navedenimi problemi, v razen inšpekcije cest, ki pa se omejuje le na nadzor 
nad izvajanjem predpisov in obveznih standardov, ki urejajo vprašanja gradnje, 
rekonstrukcije in vzdrževanje cest. Zato navajam odgovore, ki nam jih je posre- 
doval cestni sklad SR Slovenije: 

1. Ojačitev asfaltnih vozišč dimenzioniramo po znanih in v predlogu novih 
jugoslovanskih tehničnih predpisov za dimenzioniranje togih in fleksibilnih 
vozišč predlaganih metodah: po metodi Liddle, Edwards in Dormon. 

Upoštevajo se vsi potrebni tehnični parametri: kvaliteta temeljnih tal, 
struktura prometa in prometne obremenitve, glede na dovoljen maksimalni 
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osni pritisk 10 ton, vrsta in kvaliteta materialov, ki se vgrajujejo v gornji 
ustroj cest. 

2. Cestni sklad SR Slovenije je že v letu 1967 izvedel na vseh cestah, kjer 
so se izvajala rekonstrukcijska dela ali ojačitve vozišč, dimenzioniranje zgor- 
njega ustroja. Na tej osnovi so bila tako v letu 1967, kot tudi v letu 1968 oprav- 
ljena gradbeni dela. Dela se izvajajo v etapah, glede debeline zgornjega ustroja 
v okviru razpoložljivih sredstev. 

3. Ocena prometa je prognozirana na osnovi dobljenih podatkov promet- 
nega štetja. (Štetje se izvaja na vseh cestah I., II. in III. reda 15-krat letno, 
izvajalci štetja so cestna podjetja, kontrolna štetja pa izvaja cestni sklad SR 
Slovenije.) Prognoza je sestavljena na osnovi novejših dognanj ter določena 
po metodi, ki je v praksi v vseh prometno-razvitih državah. Rezultati so na 
vpogled pri cestnem skladu SR Slovenije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Polič, želiš dati še 
kakšno vprašanje? (Ne.) Hvala lepa. 

Naslednje je vprašanje tovariša Radoslava Jonaka, in bo nanj odgovoril 
tovariš Boris Lipužič, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 
Prosim, tovariš Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, toviarišice in tovariši poslanci. 
Poslanec tovariš Radoslav Jonak, je zastavil naslednja vprašanja: 

Koliko je na področju SR Slovenije delavskih univerz, in kaj nameravata 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo in Zveza delavskih univerz ukreniti, 
da pride do integracije delavskih univerz, na osnovi katere bi se lahko izbolj- 
šala kvaliteta dela in dosegli določeni prihranki, ki jih onemogoča sedanja 
razdobljenost? 

Odgovor je naslednji: v SR Sloveniji je 53 delavskih univerz in 2 zavoda, 
ki opravljata podobno dejavnost in sicer: zavod za organizacijo in izobraževanje 
kadrov v Novem mestu in zavod za prosvetno-kulturno dejavnost v Črnomlju. 

Na vseh delavskih univerzah in omenjenih dveh zavodih so zaposleni 
104 strokovni delavci, stalno je zaposlenih tudi 111 administrativno tehničnih 
uslužbencev. Razen stalnih delavcev angažirajo delavske univerze do 3300 zuna- 
njih predavateljev iz vrst prosvetnih delavcev, inženirjev, tehnikov, ekonomi- 
stov, pravnikov, zdravstvenih in drugih delavcev. Sedanja mreža' delavskih 
univerz ni najbolj ustrezna. Težnja, da bi imela vsaka občina svojo delavsko 
univerzo, je mimo pozitivnih imela tudi določene slabe strani. Predvsem ni 
možno tako razdrobljenih delavskih univerz kadrovsko in materialno razviti 
tako, da bi opravljale strokovno in kvalitetno izobraževalno delo na vseh 
vzgojno-izobraževalnih področjih po sodobnih pedagoških načelih. V Sloveniji 
je še vedno 10 delavskih univerz, ki nimajo stalno zaposlenih strokovnih delav- 
cev in je njihova dejavnost omejena le na prirejanje občasnih predavanj. Zveza 
delavskih univerz Slovenije si že dalj časa prizadeva, da bi izvedla smotrnejšo 
organizacijo delavskih univerz v Sloveniji, predvsem da bi se močneje razvile 
delavske univerze v večjih središčih, kjer je tudi več kadrovskih možnosti za 
njihov razvoj. 

Delavske univerze naj bi delovale na širšem področju, predvsem tam, kjer 
delavske univerze praktično ni in tam kjer obstojajo le formalno oziroma s 
honorarnimi delavci. 2e dalj časa pa si zveza delavskih univerz prizadeva, da 
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bi prišlo do integracije delavskih univerz na obalnem področju, v Zasavju ter 
v Ljubljani in okolici. . .. 

Druga oblika povezovanja in koordanacije dela, ki jo medsebojno razvijajo 
delavske univerze, so skupni dogovori in delitev dela glede na sposobnost in 
razvitost posameznih delavskih univerz. Zelo slabo uslugo razvoju izobraže- 
vanja odraslih bi naredili, če bi ukinili oziroma nasilno združevali tiste delavske 
univerze, ki imajo vse pogoje za obstoj, in ki so se s svojo dejavnostjo v okolju, 
kjer delujejo, močno zakoreninile, na primer v Žalcu, Šmarju, Konjicah, Len- 
davi in ponekod drugod, pa čeprav delujejo v manjših občinah. ^ 

Delavske univerze niso zgolj ustanove, ki izvajajo izobraževalne naloge, 
temveč izobraževanje odraslih tudi spodbujajo in samostojno programirajo. 
Pogoj za večjo integracijo in koordinacijo dela pa je, da se hitreje kadrovsko m 
materialno okrepijo delavske univerze v večjih centrih, da bodo lahko v večji 
meri razvijale dejavnost na širših območjih in predvsem v strokovnem de u 
pomagale manjšim delavskim univerzam. 

S samo integracijo delavskih univerz ne bi mogli kaj bistvenega prihraniti, 
ker delavske univerze ne dobivajo sredstev za svoj obstoj od proračunov ali 
izobraževalnih skupnosti, temveč le za določeno dejavnost. Zato vsako zmanjše- 
vanje sredstev pomeni predvsem zmanjševanje družbenega in splošnega izobra- 
ževanja oziroma dejavnosti. Sicer pa so sredstva, ki jih dobijo delavske univerze, 
že sedaj vsako leto relativno manjša. Delež sredstev iz splosne potrošnje^ e 
nekaj let pada. Leta 1965 je znašal 29,1 ®/o, leta 1966 27,1, lete 1967 pa se 24,2 /» 
vseh sredstev. Istočasno pa raste delež obiskovalcev in delež iz sredstev delov- 
nih organizacij na podlagi pogodb. 

S predvidenim zakonom o strokovnem izobraževanju po končani solski 
obveznosti, ki bo med drugim urejal vlogo in naloge delavskih univerz pri 
izobraževanju odraslih, bodo določeni tudi pogoji, ki jih bodo morale delavske 
univerze izpolnjevati, da bi njihova izobraževalna dejavnost imela ustrezno 
družbeno veljavo. S tem bo zakon posredno gotovo vplival tudi na racionaliza- 
cijo dejavnosti in omrežja delavskih univerz. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Jonak. Prosim. 

Rado s lav Jonak: Ker nisem z vprašanjem v celoti zadovoljen, si 
pridružujem pravico, da na eni izmed prihodnjih sej podam dodatno vprašanje 
in prosim, da se mi ta odgovor v pismeni obliki posreduje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Bo to naredil tovariš Lipužič. 
(Da.) Hvala lepa. Je kako poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši. Slovensko javnost je razburil 
članek novinarja Spacapana, ki je bil objavljen v Nedeljskem dnevniku dne 
30. junija tega leta. Po navedbah tega člankarja nudi zavod za komunalno 
izgradnjo v Skopju gospodarskim organizacijam v naši republiki posojila. 
Obrestna mera dosega tudi 3 "Vo mesečno ali letno s provizijami vred okoli 40 °/o. 
To je vsekakor oderuštvo, zlasti ker gre očitno za sredstva, ki jih plačuje nase 
ljudstvo za obnovo po potresu porušenega mesta. Prav gotovo nima nihče 
ničesar proti temu, da se pomaga prebivalstvu, če ga doleti katastrofa, kakor 
se tudi nihče ne more strinjati s takim začasnim vračanjem teh sredstev. Ne- 
gospodarsko bi tudi bilo, da bi se vplačana sredstva porabljala v naglici in 
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brez temeljitih proučevanj. Strinjam se z mnenjem člankarja, da bi bilo bolj 
prav, da bi se zbrana sredstva obračala po republikah, toliko časa, dokler jih 
mesto Skopje ne bi moglo smotrno koristiti. 

Prosim izvršni svet, da mi odgovori na vprašanje, če in kaj namerava 
podvzeti, da bi se v Sloveniji zbrana sredstva za obnovo Skopja obračala pri 
nas toliko časa, dokler niso potrebna za obnovo Skopja oziroma, da bi zavod za 
komunalno izgradnjo Skopja dajal našemu gospodarstvu odvečna sredstva proti 
plačilu obresti, katerih višina je v razumnih mejah. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Izvršni svet bo na to vpraša- 
nje odgovoril prihodnjič. Se kdo? Prosim, tovariš Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Na prejšnji seji našega 
zbora smo sprejeli predlog za izdajo zakona o modernizaciji ceste Sentij—Ljub- 
ljana—Nova Gorica. V obrazložitvi predloga za izdajo zakona je predstavnik 
izvršnega sveta tovariš Vadnjal omenil, da se predvideva kredit mednarodne 
banke za obnovo in razvoj in da je od tega kredita tudi odvisno, kdaj in kako 
bomo pristopili k izgradnji te ceste. 

Poleg tega sem seznanjen, da je izvršni svet Slovenije že predložil investi- 
cijski elaborat za omenjeno cesto zveznemu izvršnemu svetu in da je zvezni 
izvršni svet na svoji zadnji seji razpravljal o odloku o kriterijih za predložitev 
projektgv mednarodni banki, ni pa sprejel nobenega projekta, čeprav je pri 
organih zveznega izvršnega sveta nekaj projektov in so predstavniki medna- 
lodne banke že večkrat urgirali predložitev novih projektov mednarodni banki. 

V zvezi s tem postavljam predstavniku izvršnega sveta naslednji vprašanji: 
1. Kdaj so bili predloženi projekti za modernizacijo ceste Šentilj—Ljub- 

ljana—Nova Gorica, zveznemu izvršnemu svetu? 
2. Kaj smatra izvršni svet Slovenije o zavlačevanju predložitve projektov 

mednarodni banki s strani zveznega izvršnega sveta? 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima Boris Vadnjal, ki bo odgo- 
voril na poslansko vprašanje poslanca Ivana Krefta. 

Boiis Vadnjal. Ker v izvršnem svetu intenzivno delam na pripravah 
za izdelavo predpisov za izgradnjo ceste Sentilj-Gorica, upam, da bom v stanju 
dovolj konkretno odgovoriti na postavljeno vprašanje poslanca tovariša Krefta. 

Predvsem želim podati kronološki potek dogodkov v zvezi s predlaganjem 
investicijskega projekta in zahtevka za kredit pri mednarodni banki ZIS. Ze v 
uvodu za sprejem predloga za izdajo zakona o modernizaciji ceste Sentilj-Gorica 
sem omenil, da je prejšnji izvršni svet že pričel z intenzivnimi pripravami za 
določitev trase in posameznih odsekov na tej trasi. Po odločitvi, da je odsek 
Ljubljana—Razdrto najbolj obremenjen del našega cestnega omrežja, je že v 
mesecu marcu 1967 predložil ZIS investicijski elaborat in. zahtevek, da se ta 
elaborat predloži mednarodni banki za obnovo in razvoj. Ker sedanji izvršni 
svet ni dobil nobenega odgovora od ZIS, so predstavniki izvršnega sveta Slove- 
nije obiskali podpredsednika ZIS in nekatere najodgovornejše funkcionarje 
zveznih organov, da se z njimi dogovorijo glede možnosti čimprejšnje predlo- 
žitve projekta v mednarodno banko. Podpredsednik ZIS Kiro Gligorov je prosil 
predstavnike, da ne vršijo intenzivnega pritiska na predložitev, dokler ne bo 
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odobren kredit za progo Beograd-Bar. Ta dogovor se je naknadno potrdilo tudi 
še v dogovoru s predsednikom izvršnega sveta Slovenije. 

V letošnjem letu, mislim, da je bilo to v februarju ali marcu, je bil kredi 
za omenjeno progo s strani mednarodne banke odobren in smo smatrali, da je 
prav da takoj ponovno okrenemo predložitev projekta v mednarodno banko za 
našo'cesto Šentilj-Gorica. Tako smo ponovno obiskali v mesecu maju predstav- 
nike ZIS, jih spomnili na naš dogovor jeseni preteklega leta in jim tudi obrazlo- 
žili naše stališče glede nadaljnjega vlaganja projektov pred mednarodno banko. 
Ker tudi na tem razgovoru nismo prišli do konkretnih dogovorov, je predsedm 
izvršnega sveta Slovenije poslal pismo predsedniku ZIS, v katerem je jasno m 
odločno obrazložil naša stališča in zahteve glede predložitve našega m ostalih 
projektov pred mednarodno banko. 

Naša stališča so predvsem naslednja: 
— da se objekti infrastrukture financirajo samo iz sredstev republik m da 

prevzame vse obveznosti odplačevanja tudi mednarodnega kredita 
— da se mednarodni banki predložijo samo taki objekti, ki dokazujejo 

ekonomičnost in rentabilnost vlaganj, 
— da z deviznimi sredstvi razpolaga od republike, oziroma investitorja po- 

oblaščena poslovna banka, . 
— da se devize plasirajo v gospodarstvo ali po pogodbi odprodajo narodni 

banki in na koncu, .. 
— da zahtevamo od federacije samo formalno garancijo kot to predvideva 

statut mednarodne banke. , , 
V pismu je bilo tudi opozorjeno, da razpolagamo z informacijo, da so pred 

stavniki mednarodne banke že večkrat urgirali v Jugoslaviji čimprejšnjo predlo- 
žitev novih projektov. „ . 

Na pismo, ki je bilo poslano 2. 4. 1968, izvršni svet do danes se m dobil 
nobenega formalnega odgovora. 

3. 7. 1968 je bila seja ZIS, na kateri so obravnavali odlok o kriterijih za 
predložitev projektov mednarodni banki in bil sprejet z večino stališč, ki smo 

■*ih PHkratf je bil ZIS tudi predložen spisek 9 projektov, s katerimi ta razpolaga 

in kateri so v taki fazi, da jih je možno predložiti mednarodni banki. Zato nam 
ie sklep ZIS nerazumljiv, da se zaenkrat še ne pošlje nobenega izmed predlo- 
ženih projektov, temveč se čaka na nekatere dopolnitve m morda tudi na 
nekatere nove projekte. , 

Ce še omenim, da se vsako leto v septembru mesecu vrsi letna skupscma 
mednarodne banke, na kateri se tudi obravnavajo ali vsaj omenjajo predloženi 
projekti, potem nam je še toliko bolj nerazumljivo, da ZIS ne smatra za 
potrebno, da bi bili projekti pravočasno predloženi mednarodni banki. Lahko 
se tudi zgodi, da ne bo predvidena kvota v višini 30 do 40 milijonov, s katero 
razpolaga Jugoslavija, pravočasno izkoriščena. Omenim naj se, da IS Slovenije 
ni nikdar vztrajal, da naj se pošlje samo naš projekt, temveč vedno poudarjal, 
da nai bo mednarodni banki predloženih več projektov, s cimer se omogoči 
strokovnjakom mednarodne banke, da strokovno in objektivno ocenijo pred- 
nost posameznega projekta. . 

Ker celoten razvoj dogodkov okrog predložitve projekta mednarodni banki 
daje vtis, da nobeden izmed projektov ne bo pravočasno predložen mednarodni 
banki in da bi zaradi tega prišlo do izgube te kvote v letošnjem letu smatra 
izvršni svet, da je njegova dolžnost, da na eni izmed naslednjih sej informira 
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ta zbor o točnih vzrokih in posledicah. Verjetno pa bomo dolžni o tem infor- 
mirati tudi slovensko in jugoslovansko javnost. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft, si zadovoljen? (Da.) 
Hvala lepa. 

Še kako poslansko vprašanje? Besedo želi tovariš Hribar. 

Janez Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Prosil bi, da mi izvršni svet odgovori pismeno na naslednjo vprašanje: 

Koliko gre iz sklada Borisa Kidriča in iz sklada Borisa Kraigherja oziroma 
iz sredstev republiške izobraževalne skupnosti in koliko od mednarodnega fonda 
za studiranje naših študentov? Rad bi, da se prikaže tudi, koliko odpade na 
posamezno občino. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: To vprašanje je naslovljeno na izvršni 
svet in bo izvršni svet nanj odgovoril pismeno. 

Se kako vprašanje prosim? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem je druga točka 
našega dnevnega reda izčrpana in prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na razvoj in problematiko obrtništva. 

Gradiva, ki ste jih dobili, so naslednja: poročilo republiškega sekretariata 
za gospodarstvo o izvajanju stališč k osnovnim problemom razvoja obrti v SR 
Sloveniji in informacijo republiškega sekretariata za gospodarstvo o obrtno 
nabavnih in prodajnih zadrugah. Potem ste dobili z materiali stališče in pred- 
loge gospodarske zbornice Slovenije k osnovnim problemom razvoja obrti v 
Sloveniji. 

Vse te materiale sta obravnavala odbor za proizvodnjo in promet našega 
zbora in odbor za storitvene in komunalne dejavnosti gospodarskega zbora. Ta 
dva odbora sta predložila skupno pismeno poročilo. Material je razen tega 
obravnaval tudi odbor za družbeno ekonomske odnose našega zbora, ki je tudi 
dal posebno pismeno poročilo. Skupina poslancev, ki vam je znana iz materialov, 
je pripravila predlog priporočil in sklepov o pogojih in možnostih razvoja obrti 
v Sloveniji in ista skupina je dala k temu predlogu še dodatni predlog, ki 
vsebuje dopolnitev priporočil in sklepov in vam je bil poslan s pismom z dne 
5. 7. Ob isti priliki vam je bilo predloženo tudi poročilo zakonodajno-pravne 
komisije. 

Skupina poslancev je izbrala tovariša Ivana Brumna kot poročevalca za to 
materijo. Kolikor sem obveščen, želi tovariš Ivan Brumen v imenu te skupine 
poslancev natančnejše obrazložiti predlog sklepov in priporočil in ga prosim, 
da vzame besedo. 

Ivan Brumen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in odbor za storitvene in 
komunalne dejavnosti gospodarskega zbora sta na ločenih sejah in še na skupni 
seji obravnavala problematiko obrti. Osnova za te razprave je bilo gradivo, ki 
so ga sestavili republiški odbor sindikata delavcev storitvenih dejavnosti ter 
poročila in informacije nekaterih občinskih skupščin, posameznih obrtnih delov- 
nih organizacij, obrtno-nabavno prodajnih zadrug ter dopis ustavnega sodišča 
SR Slovenije. 
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Na podlagi omenjenih gradiv in razprav je posebna delovna skupina obeh 
zborov sestavila osnutek priporočil in sklepov in ga poslala vsem občinskim 
skupščinam in mestnemu svetu s prošnjo, da dajo k osnutku svoje pripombe. 
Enajst občinskih skupščin je odgovorilo, da se z osnutkom priporočil in sklepov 
strinja, dale pa so tudi svoje predloge za dopolnitve in spremembe. Odbora sta 
o teh predlogih razpravljala na seji 21. junija in sprejela nekatere dopolnitve 
in spremembe. Na teh osnovah je delovna skupina obeh odborov sestavila 
predlog priporočil in sklepov, ki ga odbora predlagata zboru, da ga sprejme v 
predloženem besedilu s tem, da šteje dopolnitve in spremembe od 5. julija letos, 
kot sestavni del predloga. Ker pa ob ugotovitvah, ki so vnesene v predloženi 
akt in ki so izhodišče za predlagana priporočila in sklepe, ni bilo možno vključiti 
vseh odprtih vprašanj, oziroma ni bilo možno širše obrazložiti posameznega 
problema, je potrebno, da za uvod v razpravo vsaj nekatere ugotovitve in sta- 
lišča odborov nekoliko širše obrazložim. 

Razprava o problematiki obrti v Skupščini SR Slovenije ima osnovni namen 
urediti določena vprašanja, ki so v tej gospodarski ptanogi že dalj časa odprta. 
Zgrešeno bi bilo, če bi se razprava ocenjevala kot frontalni napad na samo- 
stojne obrtnike, sklepi in priporočila pa uporabili za kampanjsko akcijo nepre- 
mišljenih in družbenoekonomskih nepravilnih ukrepov, čeprav gre prav na 
področju zasebne obrti tudi za energično odpravo nepravilnosti in nezakonitosti. 
Ponavljam, da gre za ureditev določenih ekonomskih in družbenih vprašanj, ki 
jih je potrebno čimprej rešiti, da bi se pospešil skladnejši razvoj obeh sektor- 
jev obrti, ob tem pa za dosledno spoštovanje zakonitosti in za zaostritev sankcij 
za kršenje zakonov in družbenih norm. Istočasno želim poudariti, da je kom- 
pleksna analiza obrti omogočila vrsto predlogov za ukrepe in da bodo vsa priza- 
devanja usmerjena v to, da se predlagane rešitve čimprej izvršijo oziroma, da 
se na podlagi teh predlogov izdelajo konkretne rešitve brez odlašanja. 

Stališča in sklepi o razvoju obrti v SR Sloveniji, ki jih je 31. januarja 1964 
sprejela Skupščina SR Slovenije so dali osnovne smernice za nadaljnji razvoj 
obrti v okviru slovenskega gospodarstva. V obdobju od konca leta 1963 so bili 
sprejeti nekateri ekonomski in družbeni instrumenti in nekateri zakonski pred- 
pisi, ki so imeli namen, da se sprosti gospodarski razvoj obrti, da obrt premaga 
zaostalost in se v bodoče razvija skladno z gospodarskimi in družbenimi mož- 
nostmi in potrebami. 

Razvoj v tem obdobju pa kaže, da je družbena obrt dosegla le malenkostni 
napredek, zasebna obrt pa se je razvijala izključno pod pogoji trenutne ko- 
njunkture predvsem na področju drobne polindustrijske serijske proizvodnje, 
manj pa kot dejavnost za pokrivanje neposrednih potreb potrošnikov. 

Ob splošnem porastu osebnega standarda in relativni zasićenosti tržišča z 
industrijskimi proizvodi ter ob vedno bolj zahtevnem tržišču, bi se morala v 
veliko večji meri uveljaviti obrt z izdelki visoke kakovosti, prilagojenimi mod- 
nim in drugim spremembam na tržišču ter ponovno zavzeti mesto, ki so ga 
slovenski obrtni izdelki imeli v preteklosti. Tehnični in tehnološki napredek 
sta sicer izrinila iz tržišča nekateri klasične obrtne proizvode, vendar serijska 
proizvodnja ne more zadovoljiti zahtevnejšega potrošnika niti ne more tako 
hitro slediti spremembam na tržišču kot lahko sledi obrt s svojimi proizvodi, 
okusu in modi. 

Izredno povečana uporaba tehničnih predmetov trajnejše vrednosti v go- 
spodinjstvih, družbenih službah in gospodarstvu na splošno, nujno zahteva 
skladen razvoj novih obrtnih storitev in dejavnosti. Na področju storitev pa 
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je določen napredek dosežen samo pri servisnih delavnicah za popravilo motor- 
nih vozil, deloma v kemičnih čistilnicah in pralnicah, druga področja obrtnih 
in storitvenih dejavnosti pa celo nazadujejo. Kljub očitnim potrebam po hitrej- 
šem razvoju obrti in kljub ekonomski nuji, da se poveča udeležba obrti v 
slovenskem gospodarstvu pa ostvarja obrt v celotnem gospodarstvu še vedno 
samo 6 % narodnega dohodka in zaposluje samo 8 °/o delavcev, kar je mnogo 
manj kot bi moral znašati njen delež glede na doseženo stopnjo gospodarskega 
razvoja in doseženo splošno življenjsko raven. 

Za obrt družbenega sektorja je še vedno značilna velika razdrobljenost. 
51 % obrtnih gospodarskih organizacij ima manj kot 30 delavcev. Od teh 34'% 
celo manj kot 10 delavcev. Posledica take razdrobljenosti sta ekonomska šib- 
kost in slaba tehnična opremljenost. Čeprav so obrtne zmogljivosti bolj vezane 
na kraj potrošnje kot nekatere druge gospodarske dejavnosti pa obstaja objek- 
tivna spodnja meja velikosti družbene gospodarske organizacije, pogojena s 
sistemom upravljanja, finančnega in materialnega poslovanja in kontrole. V 
takih premajhnih delovnih organizacijah nastaja skrajno neugodno razmerje 
med produktivnim delom in tako zvanimi režijskimi stroški. Tudi pri storitvenih 
obrtnih dejavnostih, ki so najbolj vezane na kraj potrošnje, bi sodobnejše oblike 
organizacije dela (na primer premične delavnice, prevzem tehničnih predmetov 
na domu potrošnika in dostava popravljenega predmeta nazaj na dom potroš- 
nika) omogočile koncentracijo večjih kapacitet v eni organizaciji. Toda na tem 
področju ni praktično nobenega napredka. 

Struktura poslovnih sredstev obrtnih organizacij je skrajno neugodna, 
55 °/o predstavljajo obratna sredstva, kar obrt bolj približuje trgovini kot pro- 
izvodnji, oziroma storitvenim dejavnostim. Hkrati ta struktura dokazuje tudi 
slabo tehnično opremljenost obrti. Nizka osnovna sredstva pogojujejo nizko 
amortizacijo. Sredstva, ki jih obrtne delovne organizacije izločajo za sklade, so 
v poprečju na neto produkt sicer v sorazmerju s skladi, ki jih izločajo gospo- 
darske organizacije drugih terciarnih dejavnosti. Vendar so skupaj z amorti- 
zacijo prenizka, da bi lahko družbena obrt z lastnimi sredstvi dosegla pospešen 
razvoj. Dolgoročnih programov razvoja obrti ni. Banke za vlaganja v obrt niso 
zainteresirane. Zato se v obdobju ko je razširjena reprodukcija prešla na 
delovne organizacije in poslovne banke in so se ukinili prejšnji okrajni in 
občinski družbeni investicijski skladi, v družbeno obrt praktično ni več vla- 
galo. To ugotovitev potrjuje dejstvo, da ob skrajno nizkih poslovnih sredstvih 
družbene obrti predstavljajo krediti za osnovna sredstva komaj 20 % teh 
sredstev. 

Zato se v priporočilih predlaga, da se sredstva, ki jih obrt plačuje kot 
obresti na poslovne sklade, kot prispevek v skupne rezerve oziroma kot anuitete 
uporabijo kot usmerjena sredstva, ki naj pritegnejo tudi druga bančna sredstva 
za investicijska vlaganja v družbeno obrt. 

Tako intervencijo predlagamo tudi zato, ker se ob zaostrenih tržnih pogojih 
in ob današnjem sistemu odvajanja prispevkov za skupne družbene potrebe 
zmanjšuje lastna akumulacija obrtnih podjetij. Glede na naravo dela je posebno 
v storitveni obrti udeležba živega dela večja kot v ostalem gospodarstvu. 
Osnova za obračun družbenih obveznosti pa so danes v glavnem izplačani osebni 
dohodki in prometni davek, ki se zajema v končni potrošnji. Pri taki konstruk- 
ciji zajemanja sredstev pa obrt prispeva relativno več kot ostalo gospodarstvo. 

Današnji tehnični napredek zahteva tudi v obrti ustrezno opremo, stroje 
in orodje. Domača industrijska proizvodnja ne pokriva vseh teh potreb. V 
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sedanjem deviznem režimu pa obrt nima možnosti uvoza, ker le redko nastopa 
kot neposredni izvoznik. Tehnična trgovina, ki bi morala pokrivati te potrebe 
obrti, pa na eni strani prav tako nima zadosti deviznih sredstev, na drugi 
strani pa deviz določenih za široko potrošnjo ne more uporabiti za uvoz opreme, 
ki bi bila primerna za obrt, poleg tega pa tudi še nima dovolj posluha za te 
potrebe. 

Zaradi zapletenega obračuna med družbo in podjetjem, posebno obračuna 
prispevkov na osebne dohodke in prometnega davka ter zaradi današnjega 
sistema obračuna bančnih stroškov, v obrti še bolj kot v ostalem gospodarstvu 
stalno naraščajo neproduktivni poslovni stroški. Tudi to znatno zmanjšuje 
ekonomske efekte, gospodarjenja v družbenih obrteh. 

Za rešitev teh vprašanj so predlagani ustrezni ukrepi. Tudi v primeru, 
če se bodo postopno najmanjše obrtne delovne organizacije združile v močnejša 
podjetja ali ukinile, bodo v družbeni obrti še vedno prevladovala manjša pod- 
jetja, ki glede na obseg poslovanja in ekonomsko sposobnost nimajo objektiv- 
nih možnosti, da bi zaposlila takšne in toliko kadrov, da bi lahko same obli- 
kovale širšo razvojno politiko, sledile tehničnemu in tehnološkemu razvoju, da 
bi uspešno posegale na področje strokovnega izobraževanja kadrov za svoje 
potrebe in da bi pravočasno sledile premikom na tržišču. 

Obrt je v svojem razvoju prvenstveno vezana na razvoj in pogoje na 
ožjih gospodarskih območjih, čeprav proizvodna obrt s svojimi proizvodi sega 
tudi na širši jugoslovanski gospodarski prostor in tudi v izvoz. Zato bi bile 
na takih gospodarsko zaključenih območjih potrebne institucije, ki bi na vseh 
omenjenih področjih dajale obrtnim gospodarskim organizacijam potrebno po- 
moč in instruktažo. 

Občinske skupščine takih služb nimajo. Tudi drugih takih institucij ni. 
Pred letom 1960 so del teh nalog opravile prejšnje obrtne zbornice. Pri sedanji 
organizaciji republiške gospodarske zbornice pa obrt ne najde pomoči za vse 
svoje potrebe, ker strokovni odbori, ki jih je za obrt na posameznih območjih 
ustanovila gospodarska zbornica ob sedanji kadrovski zasedbi ne zadoščajo. 

Dve obrtni poslovni združenji, ki so jo ustanovile obrtne gospodarske orga- 
nizacije v Ljubljani in Celju se ukvarjata predvsem s konkretnimi posli. Vklju- 
čujeta pa premalo članov, da bi lahko uspešneje posegli tudi na razvojno 
področje. 

Samostojni obrtniki so ob pomanjkanju ustrezne druge organizacije na 
terenu začeli ustanavljati za zaščito svojih interesov društva, ki pa utegnejo 
preiti predvsem na razreševanje konfliktov med družbeno in zasebno obrtjo 
oziroma razreševanje vprašanj med družbo in zasebno obrtjo in ne na področje 
smotrnega razvoja zasebne obrti. 

Za preskrbo obrti in za njeno sodelovanje z ostalim gospodarstvom so bile 
ustanovljene obrtno nabavno-prodajne zadruge kot posebna oblika povezovanja 
obrti. Današnje oblike teh zadrug pa več v celoti ne ustrezajo ekonomskim 
pogojem, zato se družbena obrtna podjetja od teh zadrug odmikajo in prevladuje 
v njih zasebna dejavnost. Nekatere od teh zadrug uspešno delujejo in omogočajo 
plasma obrtnih proizvodov na širšem jugoslovanskem prostoru. Ker republika 
Slovenija ni pravno uredila statusa in obsega poslovanja teh zadrug na podlagi 
pooblastila zveznega zakona, zato poslujejo te zadruge danes izven z zakonom 
dovoljenega obsega. Potrebno je jasno opredeliti vlogo in funkcijo teh zadrug v 
bodočem razvoju obrti. 
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Za razrešitev navedenih vprašanj predlagata odbora, da gospodarska zbor- 
nica republike Slovenije predlaga tako organizacijsko povezavo obrti v zbornici, 
ki bo omogočila obravnavo in reševanje osnovnih gospodarskih razvojnih in 
organizacijskih vprašanj ter vprašanj s področja vzgoje kadrov. 

Prav tako predlagata, da se na podlagi pooblastila zveznega zakona sprejme 
zakon o obrtno nahavno-prodajnih zadrugah. 

Za zasebno obrt so resolucija o razvoju obrti z leta 1964 posebej pa še zakon 
o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov in zakon o prispevkih in davkih 
občanov ponovno vzpostavili pravno in ekonomsko varnost. Širše ter liberalnej- 
še možnosti, ki so jih dali omenjeni zakonski akti pa so se v praksi izenačevale 
z možnostjo povsem nekontroliranega in večkrat protizakonitega poslovanja. 
Vzrok za to je predvsem v tem, da so se dokaj liberalna načela zakona o obrtnih 
delavnicah in okvirne določbe zakona o prispevkih in davkih občanov v praksi 
nedosledno in nepravilno uporabljale. Zakon o obrtnih delavnicah samostojnih 
obrtnikov je že doslej dajal realno pravno osnovo, za pravilni razvoj zasebne 
obrti. Predlagane spremembe, ki so v priporočilu sklepov, naj zagotovijo le 
kvalitetnejšo rast zasebne obrti. 

Ob oceni predlogov za spremembo tega in drugih zakonov je potrebno 
upoštevati, da je nekatera vprašanja, ki so za družbeni sektor gospodarstva pre- 
puščena samoupravnim aktom delovnih organizacij, za zasebni sektor nujno 
urediti z zakonom. 

Naj omenim samo dve taki področji. Zelo splošna in nedosledna nomen- 
klatura obrtne dejavnosti onemogoča učinkovito kontrolo dejavnosti zasebni- 
kov v mnogih obrtnih strokah. To je povzročilo, da opravljajo zasebniki kot 
obrt tudi dejavnosti, ki kot obrt sploh niso dovoljene (npr. tiskarstvo). Širše 
možnosti, ki jih je dal zakon za pridobivanje dovoljenja za opravljanje zasebne 
obrti, so se v praksi uporabljale tako, da dokazovanje strokovne usposobljenosti 
sploh ni bilo več važno, temveč je bila zgolj formalnost. Potrebno je zaščititi 
potrošnika in premoženje, zato se morajo sedanje zakonske določbe dopolniti 
v tej smeri, da se bo dovoljenje za opravljanje samostojne obrti v strokah, 
kjer je od kvalitete proizvoda ali od izvršene storitve odvisno življenje občanov 
ali varnost premoženja, izdajala samo občanom, ki imajo potrebno strokovno 
usposobljenost (npr. živilska stroka, zidarstvo, tesarstvo, instalacije elektrike 
in plina itd.). 

Posebno vprašanje na področju zasebne obrti je tudi zaposlovanje tuje 
delovne sile. Omejevanje uporabe dopolnilnega dela drugih je potrebno in 
upravičeno. Vendar sedanja zvezna ureditev ne ustreza, ker omejuje uporabo 
dopolnilnega dela enako za vse stroke obrti in ne upošteva, da v nekaterih 
strokah smotrna in racionalna organizacija dela zahteva več delavcev, predvsem 
pa ne upošteva potreb nekaterih sezonskih dejavnosti. Zato se predlaga, da se 
odločitev o uporabi dopolnilnega dela v zasebni obrti prepusti republiški zako- 
nodaji. Z republiškim zakonom bi se lahko z diferenciacijo cenzusa tuje delovne 
sile po posameznih strokah vplivalo tudi na hitrejši razvoj zmogljivosti neka- 
terih deficitarnih storitvenih strokah, omejevalo pa obseg poslovanja v serijski 
proizvodnji. 

Racionalnejša organizacija dela v zasebni obrti, ki lahko rešuje vprašanje 
financiranja in vprašanje večjega števila tuje delovne sile, so pogodbene obrtne 
delavnice. Čeprav republiški zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 
to obliko omogoča, se doslej ni uveljavila. Občinske skupščine bodo morale v tej 
smeri pričeti razgovore s tistimi obrtniki, ki so pripravljeni konstruktivno so- 
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delovati pri takem nadaljnjem razvoju obrti. Razumna kreditna in davčna 
politika bi lahko pospešili razvoj takih delavnic, ki jih lahko ocenjujemo kot 
perspektivne v nadaljnjem razvoju obrti. 

Kot poseben družbeni in ekonomski problem se je s področja zasebne obrti 
na odborih obravnavala tudi davčna politika oziroma davčna praksa. Ker je 
o tem vprašanju zbor že razpravljal, ko je v začetku letošnjega leta sprejel 
spremembo in dopolnitve zakona o prispevkih in davkih občanov, povzemam 
iz zelo široke razprave samo najosnovnejše ugotovitve. In te so: Davčne službe 
na občinah so po številčni zasedbi in kvaliteti v večini primerov prešibke. 
Davčne kontrolne službe sploh nimamo. Mnoge nepravilnosti v dosedanji davčni 
politiki so posledica sistema, ki je veljal do konca lanskega leta, po katerem 
je bila storitvena obrt obvezno obdavčena po pavšalnih letnih osnovah in so 
zanjo veljale proporcionalne stopnje davka oziroma prispevka. Davčna politika 
je med posameznimi občinami zelo različna glede na doslednost pri ugotavlja- 
nju dohodka in glede na davčne stopnje. Velik del utajenega in neobdavčenega 
dohodka izvira pri prizadetih zasebnih obrtnikih iz njihovih poslovnih odnosov 
z družbenim sektorjem. Vsa plačila so izvršena prek banke, vendar se insti- 
tucija žiro računa ni znala pravilno uporabljati za kontrolo. Najbolj grobi 
primeri prisvajanja neobdavčenih dohodkov in utaj so v občinah znani, vendar 
se kljub zakonskim možnostim ni ukrepalo. Sankcije so v davčnem sistemu 
neučinkovite, postopek pa je zapleten in dolgotrajen. Davčna morala ne zadeva 
samo zasebnih obrtnikov, temveč tudi mnoge druge kategorije davčnih zave- 
zancev. 

Skupščina SR Slovenije je za ureditev teh problemov že sprejela spre- 
membe in dopolnitve zakona o prispevkih in davkih občanov. Odpravila je 
razmejitev med proizvodnjo in storitveno obrtjo v davčni politiki, ker tudi 
v poslovni praksi taka razmejitev skoraj ni možna in se kakorkoli razumno 
postavljeni razmejitveni kriteriji izigravajo. Uvedla je obvezno vodenje poslov- 
nih knjig in sprejela načelo, da naj bo osnova za obdavčitev dejansko doseženi 
dohodek. 

Obvezno vodenje poslovnih knjig je izvalo široke razprave in proteste za- 
radi nizko postavljene osnove dohodka, pri kateri ta obveznost nastane. Kljub 
temu, da so bili v razpravi na odborih izneseni predlogi, da se ta osnova 
poviša, odbora teh predlogov nista sprejela v priporočila in sklepe, posebno ne 
zato, ker se je s spremembami in dopolnitvami in pravilnika o vodenju teh 
knjig, vodenje poenostavilo in ne more več predstavljati posebnega pioblema. 
Kakšni bodo rezultati teh sprememb, sedaj še ni možno realno oceniti. Jasno pa 
je, da brez ustrezne izpopolnitve davčnih služb pričakovanega uspeha ne bo. S 
tega področja predlagata odbora samo ukrepe, ki naj bi omogočili zaostritev 
sankcij, dosledno izvajanje letos sprejetega priporočila za vodenje in izvajanje 
politike prispevkov davkov in taks, ki bo pripomoglo k enotnejši davčni politiki 
na območju SR Slovenije, proučitev rezultatov letos uvedenih sprememb v davč- 
ni politiki, preučitev realnosti sedanjih stopenj prispevka, posebno pri nižjih 
skupinah dohodka in dopolnitev davčnih predpisov v smeri, da se zasebnika v 
večji meri spodbudi, da doseženo akumulacijo preusmerja iz osebne potrošnje 
na vlaganja v ureditev in modernizacijo delavnice. 

Na področju zasebne obrti je odprto tudi vprašanje kreditiranja zasebne 
obrti. To je posebno pereče pri mladih delavcih, ki na novo odpirajo delavnice. 
Zasebna obrt razpolaga z razmeroma visokimi finančnimi sredstvi, ki jih se- 
danja bančna organizacija ni uspela uspešno združiti. Ker so samostojni obrt- 
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niki že večkrat predlagali, da naj se jim omogoči združevanje prostih finančnih 
sredstev v lastnih hranilno-kreditnih zadrugah, da bi pri tako zbranih sred- 
stvih omogočili kreditiranje zasebne obrti, je v sklepih zajeta tudi preučitev 
tega predloga. 

Pri obravnavi razvojnih in ostalih problemov obrti se pogosto pojavlja 
vprašanje izenačevanja pogojev poslovanja med družbeno in zasebno obrtjo. 
Čeprav je predvsem sprememba zakona o prispevkih in davkih občanov in 
priporočilo Skupščine SR Slovenije o vodenju in izvajanju politike prispevkov, 
davkov in taks imelo namen čimbolj izenačiti ekonomske pogoje poslovanja 
med dvema sektorjema, si vendar moramo biti na jasnem, da teh pogojev v 
celoti sploh ni mogoče izenačiti. Družbena obrt bo vedno obremenjena s tako 
imenovano družbeno režijo, ki se ji pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi 
in ob sistemu samoupravljanja ni možno izogniti, čeprav bi se nekatere teh 
režijskih postavk dale močno znižati, če bi se ta obremenitev upoštevala tudi 
pri sprejemanju nekaterih predpisov. 

Ob težnji za enako obremenitev obeh sektorjev na eni strani pa je potreb- 
no tudi na drugi strani urediti nekatera pereča vprašanja, ki zadevajo poslova- 
nje in obstoj zasebne obrti. Ta vprašanja zadevajo področje socialnega zavaro- 
vanja. Pri zdravstvenem zavarovanju zasebnih obrtnikov niso urejena merila 
in osnove za razvrščanje zavarovancev v zavarovalne razrede. Ker so osnove 
za razvrstitev ostale nespremenjene že od leta 1962, so danes razvrščeni v naj- 
višji zdravstveni zavarovalni razred vsi obrtniki, ker je najvišja osnova dolo- 
čena na 1500 dinarjev letne davčne osnove. 

Pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju je odprt problem obveznega 
zavarovanja obrtnikov, za katere se je obvezno zavarovanje uvedlo šele leta 
1965, ko so že bili stari več kot 60 let, nimajo pa objektivnih možnosti pridobiti 
pravico do starostne pokojnine. Prav tako je odprto vprašanje pokojninskega 
zavarovanja za obrtnike, ki opravljajo obrt samo občasno, v majhnem obsegu, 
so kmetje in jim kmetijstvo predstavlja glavni vir dohodkov. Zaradi visokih 
obveznosti za pokojninsko zavarovanje (pri katerem je prav tako odprto ali 
bodo pokojnino dosegli ali ne), sedaj odjavljajo obrt, čeprav je v določenem 
kraju taka obrt potrebna, ne predstavlja pa tolikšnega dohodka, da bi komu 
drugemu lahko dala osnovo za samostojno preživljanje. 

Z uveljavitvijo liberalnejših pogojev za razvoj zasebne obrti se je zakon- 
sko omogočilo tudi opravljanje obrti kot postranski poklic. Delavci v rednem 
delovnem razmerju, upokojenci, gospodinje in drugi lahko na osnovi prijave 
opravljajo storitve občanom. Kljub jasni zakonski določbi pa so se v praksi 
skoraj vsi taki izvrševalci obrtne dejavnosti usmerili v proizvodnjo obrtnih izdel- 
kov, celo v serijsko proizvodnjo z uporabo tuje delovne sile, čeprav je uporaba 
tuje delovne sile izrecno prepovedana. Tak razvoj je bil možen samo ob po- 
polnem popuščanju inšpekcijskih služb in ob neustreznih sankcijah. Vsi taki 
zasebniki, ki kot postranski poklic opravljajo obrtno proizvodnjo, so proizvode 
v glavnem dobavljali odjemalcem iz družbenega gospodarstva, deloma tudi ne- 
katerim zasebnim obrtnikom. Prodajo proizvodov družbenemu gospodarstvu so 
v mnogih primerih omogočali vodilni delavci teh podjetij, ki sami ali njihovi 
družinski člani opravljajo obrt kot stranski poklic. 

Širok razmah te oblike dejavnosti je podprla še posebno tolerantna davčna 
politika. Pri sprejemanju priglasitev za opravljanje take dejavnosti se ni 
presojalo, ali bo prijavitelj glede na svojo strokovno usposobljenost, starost in 
podobno, sploh lahko opravlja tako dejavnost. Zakonska težnja, da bi se prek 
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te oblike obrtne dejavnosti povečale obrtne storitve za občane, ni bila dosežena. 
Ker so v tej kategoriji primeri nezakonitega vzpostavljanja poslovnih odnosov 
z družbenim gospodarstvom še mnogo številnejši kot pri zasebnih obrtnikih, 
je bil dan v razpravi tudi predlog, da naj se zakonske določbe spremenijo tako, 
da obrti kot postranski poklic ne bi smele opravljati osebe, ki so v rednem 
delovnem razmerju. Odbora tega predloga nista sprejela, ker je problem dopol- 
nilnega dela širši in ne zajema samo obrtne dejavnosti. Da se doseže red m 
zakonitost, je potrebno samo dosledno izvajanje predpisov, inšpekcijski posegi, 
pregoni in ostrejše sankcije. Zato predlog priporočil in sklepov ostaja samo 
v tem okviru, predlaga le spremembo predpisov v tej smeri, da se zaostri ob 
prijavi ugotavljanje ali je prijavitelj strokovno usposobljen opravljati prigla- 
šeno storitev. Revizija priglasitev se predlaga zato, ker so nekatere občinske 
skupščine sprejemale tudi prijave, kjer gre očitno za proizvodnjo, ki po zakonu 
ni dovoljena, pa je po mnenju obeh odborov potrebno »tako priglasitev razve- 
ljaviti, občana o tem obvestiti in šele v primeru, če razveljavitve ne upošteva, 
nastopiti proti njemu s sankcijami. 

Kadri za potrebe obrti obeh sektorjev se v glavnem izobražujejo še vedno 
tako, da gospodarska organizacija ali samostojni obrtnik sklene z učencem po- 
godbo o izučitvi poklica. Področje izobraževanja po takem sistemu pa ni pravno 
urejeno. Delno ureja ta vprašanja zakon o srednjih šolah, ki omogoča, da se 
lahko vpiše v poklicno šolo tudi učenec, ki je sklenil delovno pogodbo z de- 
lovno organizacijo ali zasebnim obrtnikom. Izredne težave nastopajo, ker za 
nekatere obrtne poklice ni poklicnih šol, ker so poklicne šole na ravni srednjih 
šol po svojem učnem programu prezahtevne za določene obrtne poklice, ker se 
v teh programih daje splošnemu znanju večji poudarek kot praktičnemu izuče- 
vanju poklica, ker niso razčiščeni pogoji, kdo lahko sprejema učenca in pod 
kakšnimi pogoji in tako dalje. 

V obrti obstajajo nekateri manj zahtevni poklici, v katere bi se lahko 
sprejela mladina, ki nima uspešno dovršenega 8. razreda osnovne šole. Ker so 
obstoječe poklicne šole v rangu srednje šole, to sedaj ni možno. Liberalizacija 
pri izdaji obrtnih dovoljenj, odpravo uradno priznane stopnje kvalificiranega 
ali visoko kvalificiranega delavca, odprava pomočniških in mojstrskih izpitov 
so v celoti odpravile dopolnilno oz. dodatno strokovno izobraževanje kadrov v 
obeh sektorjih obrti po končam vajenski dobi oz. končani poklicni šoli. To 
negativno vpliva na kvaliteto izdelkov in storitev in na vzgojo vajencev v obrti. 
Ker je na drugi strani odprto vprašanje, kam in kako uspešno vključiti mladino, 
ki je končala obvezno osnovno šolo, predlagata odbora, da se sprejme zakon 
o učencih v gospodarstvu ali zakon, ki bo na splošno uredil vsa področja izobra- 
ževanja po končanem obveznem šolanju, med temi pa posebej vprašanje učen- 
cev v gospodarstvu. 

Eden izmed vzrokov, da se obrt doslej ni uspešno razvijala, je tudi pomanj- 
kanje poslovnih prostorov. Večina obrtnih poslovnih prostorov so najemniški 
lokali. Najemna razmerja ustvarjajo pravno in poslovno negotovost, ker lokali 
niso zaščiteni. Dosedanje urbanistične in zazidalne obdelave posameznih ob- 
močij ne upoštevajo konkretnih potreb po obrtnih dejavnostih, čeprav so 
obrtne storitve neposredno vezane na ožje stanovanjske soseske. Zato odbora 
predlagata, da občinske skupščine z odloki določijo namembnost obstoječih po- 
slovnih prostorov in z zazidalnimi načrti zagotovijo lokacije za nove obrtne 
poslovne prostore. Ob takih pogojih bi se konkretni koristniki ožje lokacije ali 
obstoječega poslovnega prostora izbirali ob upoštevanju vseh ostalih ekonomskih 
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meril in kriterijev. Prav tako predlagata, da se v organe upravljanja stanovanj- 
skih podjetij vključijo tudi predstavniki najemnikov poslovnih prostorov. Pred- 
lagam zboru, da po razpravi priporočila in sklepe o pogojih in možnostih raz- 
voja obrti v SR Sloveniji sprejme vključno z amandmaji, ki jih je predlagala 
zakonodajno-pravna komisija in ki jih v imenu delovne skupine, v celoti spre- 
jemam. V priporočilih in sklepih zajeti predlogi obsegajo osnovna vprašanja, 
ki jih je nujno potrebno hitro rešiti. V predlogu sklepov niso postavljeni roki, 
ker jih za nekatere zadeve objektivno ni mogoče odmeriti. Nekateri s sklepi 
predlagani ukrepi so že v delu (npr. predlog zakona o učencih v gospodarstvu 
oz. zakon o izobraževanju po končanem obveznem šolanju). Za nekatere ukrepe 
so gradiva že pripravljena (npr. zakon o obrtno-dobavno-prodajnih zadrugah, 
dopolnitev pogodbe o pokojninskem zavarovanju) tako, da jih bo mogoče 
v kratkem predložiti pristojnim organom v odločitev. Ker pa je razreševanje 
večine odprtih vprašanj s področja obrti, posebno pa usmerjanje razvoja in 
izvrševanja nadzorstva nad poslovanjem zasebne obrtne dejavnosti v pristoj- 
nosti občinskih skupščin, bodo priporočila in sklepi vplivali na razreševanje 
problemov samo, če se bodo občinske skupščine resno lotile teh vprašanj. Zato 
bi bilo primerno, da bi vse občinske skupščine dale na eno naslednjih svojih 
sej na dnevni red tudi izvajanje teh priporočil in sklepov in ob tej razpravi 
sprejele tudi konkreten program za izvedbo posameznih nalog. Prav tako bi 
bilo potrebno, da se poslanci na svojem območju aktivno vključijo v delo 
občinske skupščine pri sprejemanju konkretnih odločitev za razreševanje obrav- 
navanih vprašanj in da spremljajo akcijo in delo občinskih skupščin na tem 
področju. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Slišali smo poročilo tovariša Brumna, 
ki je govoril v imenu skupine poslancev, ki je pripravila predlog sklepov in 
priporočil. 

Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije dati ustno poročilo? 
(Ne.) Ali želi ustno poročati predstavnik odbora? (Ne.) 

Obveščam vas nadalje, da smo poslali v smislu 165. člena vse te predloge 
in priporočila tudi izvršnemu svetu in je izvršni svet določil za svojega pred- 
stavnika v tej obravnavi tovariša Borisa Vadnjala. Na sejo smo vabili še pred- 
stavnika republiškega sveta zveze sindikatov, predstavnika republiške konfe- 
rence Socialistične zveze, predstavnika gospodarske zbornice Slovenije, pred- 
stavnika ustavnega sodišča SR Slovenije in predstavnika društva zasebnih 
obrtnikov in predstavnika združenja obrti. 

S tem sem vas obvestil o vsem potrebnem in odpiram obravnavo o pred- 
logu sklepov in priporočil. Tovariš Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Z 
zadovoljstvom se priključujem skupini poslancev našega in gospodarskega zbora, 
ki so se na osnovi skrbno izdelanih stališč in predlogov gospodarske zbornice 
SR Slovenije in poročila našega sekretariata za gospodarstvo lotili urejevanja 
tako pomembne, pa na žalost vsaj do sedaj zelo nedosledno urejevane proble- 
matike razvoja obrti v SR Sloveniji. In če je ta uvod zadovoljivo priznanje 
skupini, ki je priporočila in sklepe pripravila in nam jih predložila, pa vseeno 
smatram, da nosijo naslednje pomanjkljivosti: 

1. Pri vseh sklepih, ki jih nalagamo izvršnemu svetu, republiškemu sekre- 
tariatu za gospodarstvo in republiškemu sekretariatu za finance, manjkajo 
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časovni roki, zaradi tega predlagam, da se vsi sklepi še pred sprejemom v našem 
zboru ustrezno dopolnijo. 

2. Tako odbor za družbenoekonomske odnose kot odbor za proizvodnjo in 
promet našega zbora in odbor za storitvene in komunalne dejavnosti gospo- 
darskega zbora ugotavljajo potrebo po samostojni instituciji, ki bi sistematično 
delala na pospeševanju razvoja obrti kot tudi reševanju vseh gospodarskih, 
razvojnih in organizacijskih problemov, ki se tičejo obrti. Ker smatram, da 
priporočilo, ki je s tem v zvezi predlagano, ni zadovoljivo, predlagam naslednji 
dve spremembi: v drugi alinei na strani 5 prvega poročila se za besedico »da« 
postavi vejica in dostavi besedilo: »dokler z zakonom ne bo drugače urejeno, 
sprejme«; nato je potrebno črtati besedi: »ali predlaga«. 

3. Med sklepi, ki so naloženi izvršnemu svetu, je pod oznako p na strani 
6 pred 5. alineo potrebno vnesti novo alineo naslednje vsebine: »predlog za 
izdajo zakona o združevanju obrtniških organizacij v samoupravni organizaciji, 
ki bi omogočila reševanje gospodarskih, razvojnih in organizacijskih problemov 
obrtništva«. 

4. V prvi alinei, ki je kot sklep na strani 7 naložena republiškemu sekreta- 
riatu za finance, je črtati besedi »prizadetimi institucijami« in ju nadomestiti 
z imensko navedenimi institucijami, ki pridejo v poštev. 

5. Glede na posebno pereč problem tako imenovanih starih obrtnikov, ki 
so brez svoje kridve zašli v zelo nezadovoljiv položaj, predlagam nadalje, da 
se v zadnji alinei na strani 5, besedico »čimpreje«,. črta in zamenja z »do 
1. 1. 1969«. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, da te predloge pripraviš pi- 
smeno, da bomo lahko o njih sklepali. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Dolinšek. 

Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V zvezi z osnovnimi problemi razvoja obrti v SR Sloveniji bi želel tudi 
jaz dati nekaj stališč. 

Pri obravnavi obrtništva moram ločiti dva sektorja obrti in to družbeno 
in privatno obrt. Obe obrti ni mogoče obravnavati skupaj, saj delata pod zelo 
različnimi pogoji. Zato bom v glavnem obravnaval zasebno obrt in jo skušal 
pri tem primerjati z družbeno. Smatram, da je osebno delo z zasebnimi sredstvi 
za delo socialistična kategorija tako dolgo, dokler delovni ljudje, ki se ukvarjajo 
s tem delom, žive samo od rezultatov lastnega dela, dokler nekoga ne izkori- 
ščajo in izpolnjujejo enake obveznosti kot delavci, ki delajo s proizvajalnimi 
sredstvi v družbeni lastnini. Zato smatram, da je treba ta način dela podpirati 
in razvijati. Prav tako tudi smatram, da ni vprašanje osebnega dela takrat, 
kadar obrtnik dela skupno s člani svoje družine. Vprašanje nastopa ko dela 
s tujo delovno silo. Tu smatram, da privatna in družbena obrt nista v enakem 
položaju in sicer glede uvajanja samoupravljanja, glede delitve dohodka ozi- 
roma presežne vrednosti, glede enakih pogojev zaposlitve, vprašanja števila 
zaposlenih, vprašanja obračunavanja in podobno. Ta vprašanja so zelo proble- 
matična in premalo proučena. Razvoj zasebne kakor tudi družbene dejavnosti 
obrti je potrebno skladno s potrebami in splošnimi družbenimi interesi usmerjati 
in razvijati. Zato je potrebno ustvariti dolgoročnejšo, stabilnejšo in perspektiv- 
nejšo politiko z večjim družbenim vrednotenjem zasebnega dela, z večjo druž- 
beno kontrolo in ustrezno davčno politiko. Pri vsem tem pa je nujno paziti 
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na pojav bogatenja posameznikov, čemur so vzrok ne dovolj izdelan sistem 
razvoja obrtnih dejavnosti in statusa obrti, neustrezni sistem, slabosti inšpek- 
cijskih in davčnih služb, nespoštovanje kriterija klasifikacije pri izdajanju 
obrtnih dovoljenj, prikrivanje števila zaposlenih, zaposlovanje vajencev prek 
dovoljenega časa, prikrivanje dohodkov, nezadostno razvita obrt in druge 
uslužnostne dejavnosti in s tem monopolni položaj nekaterih obrtnikov, ne- 
enakopravni položaj zasebne in družbene obrti glede na družbene obveznosti, 
nenačrtno usmerjanje obrti, nezadostno izvajanje ustreznih predpisov in po- 
dobno. Vse to povzroča politične probleme in nezadovoljstvo med delovnimi 
in poštenimi obrtniki in slabo razpoloženje občanov. 

Sedanji davčni sistem ne stimulira dovolj razvoja uslužnostnih in drugih 
dejavnosti in še vedno daje možnost bogatenja posameznikov, predvsem na 
račun delovne sile in to konkretno na račun prekomernega časa zaposlovanja 
vajencev in ne toliko z zaposlovanjem redne delovne sile. Tu je predvsem 
slabost inšpekcijskih in davčnih služb. Mislim, da mora postati davčna služba 
samostojna, učinkovita in dosledna in zagotavljati sigurnost, doslednost, pra- 
vičnost, poštenost in perspektivnost pri razvoju osebnega dela, obenem pa 
pravičnejši zaščitnik poštenih in delovnih obrtnikov ter občana kot potrošnika. 
Pri tem moram poudariti, da kaznovalna politika ne ustreza današnjim raz- 
meram. Simbolične kazni celo stimulirajo posameznike in . jih nagrajujejo za 
neizvajanje oziroma nespoštovanje zakonskih določil. 

Glede kreditne politike smatram, da naj pri razvoju obrti pomaga tudi 
bančni mehanizem in to v zasebnem in družbenem sektorju. Prav tako je po- 
trebno proučiti sedanje predpise glede uvoza in carin in tako pomagati pri 
pospeševanju modernizacije obrti ob enakih pogojih na družbenem in zasebnem 
sektoru. Nadalje je potrebno omogočiti organizacijo obrtnikov v zadruge, v 
raznih združenjih in zbornicah. Pogoji poslovanja in družbene obveznosti za- 
sebnih in družbenih obrti je potrebno izenačiti. Tu ne gre za izenačitev samo 
družbenih obveznosti, temveč tudi za izenačitev družbenih ugodnosti, ki jih 
družba omogoča razvoju te dejavnosti. Finančno evidenco in druge pogoje po- 
slovanja moramo prilagoditi tako, da bodo sprejemljivi za oba sektorja. Izda- 
janje obrtnih, gostinskih in drugih dovoljenj naj bo vezano na ustrezno kvalifi- 
kacijo, pri tem pa je nujno razvijati tudi mrežo strokovnih šol, ki naj dajejo 
kadrom potrebno kvalifikacijo in splošno znanje, kajti le s tem bomo izboljšali 
kvaliteto uslug in poslovnost. 

Kar zadeva šušmarstvo, smatram, da ga je potrebno brezpogojno kontro- 
lirati in preganjati. Občine pa morajo bolj kot doslej zaostriti kontrolo nad 
izvajanjem zakona o delovnih razmerjih, zakona o socialnem zavarovanju, 
zakona o vajencih in drugih predpisov o obrti. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Še kdo želi besedo? Besedo ima tovari- 
šica Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Razvoj obrti si predstavljam v dveh smereh. Prvič, na osnovi določenega pro- 
grama potreb v razvoju celotnega gospodarstva in potrošnje, in drugič na osnovi 
razumne davčne in kreditne politike. Prav zaradi tega moram že v začetku 
podati svoje mnenje, da pozdravljam predložena priporočila, ki so vsekakor 
plod dobrega poznavanja te problematike in težijo k urejanju tega področja, 
ki dopolnjujejo naše gospodarske težnje in družbene potrebe. Menim, da mo- 
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ramo imeti pri razpravi problematike o obrti in obrtništva pred seboj tri kate- 
gorije. 

Prvič, družbeno obrt in njen neenak položaj v odnosu do zasebne obrti, 
tako glede nabave reprodukcijskega materiala in opreme, zlasti iz uvoza in 
glede knjigovodske, statistične in ostale poslovne evidence; 

drugič, kategorijo zasebnih obrtnikov, ki so že do sedaj bili lojalni, delovni 
in pošteni; in 

tretjič, kategorije tistih obrtnikov ali pa šušmarjev, ki so na razne načine 
bežali od obveznosti do družbe. 

Vsekakor je pri tem potrebna določena diferenciacija, katero pa je prak- 
tično precej težje opredeliti kot teoretično. Glede prvo navedene kategorije se 
popolnoma strinjam z ugotovitvami v predloženem aktu in ne bi ponavljala 
stvari. Omenila bi le to, da so ponekod bile predvsem krajevne skupnosti na 
dobri poti pri razvijanju družbene obrti, ki je nastajala v obliki združevanja 
individualnih zasebnih obrtnikov v obliki raznih servisov in podobno. To so v 
praksi bili ponekod dokaj dober zametek družbene obrti, ki pa stagnira in je 
nekje prav zaradi prezahtevnega knjigovodstva in ostalih administrativnih bre- 
men, kar je močno povečalo stroške poslovanja, ki jih ti servisi niso zmogli, 
tudi'propadala. Na žalost ni bilo pravi čas razumevanja za to obliko obrtne 
dejavnosti in smo sedaj pred dejstvom, da moramo iskati nove oblike družbene 
obrti. 

Drugi kategoriji obrti je nujno nuditi več pomoči, kot je v aktu ugotov- 
ljeno, z bolj stimulativno davčno politiko in z drugimi oblikami, ki naj pomagajo 
k razvoju te obrti. Močno se strinjam z mnenjem odbora za proizvodnjo in pro- 
met republiškega zbora in odbora za storitvene in komunalne dejavnosti gospo- 
darskega zbora glede razvoja obrti, kar je bilo že v tem domu večkrat rečeno, 
vendar dosedaj premalo storjeno. Pri tem pa menim, da je bolje, če malo 
kasneje sprejmemo predpise, samo da bodo res proučeni z vseh vidikov in da 
ustrezajo stanju in zahtevam razvoja obrti. 

Pri tretji kategoriji obrti se želim zaustaviti dalj časa, o kateri smo že 
večkrat razpravljali. Davčna utaja je pri nas razmeroma pogost pojav. Včasih 
ta kot pojav obstaja, kateremu je težko priti do korena. Kadar pa so pri utajah 
ugotovitve na dlani, potem se izkaže, da so sankcije tako malenkostne in tako 
neobčutne, da naravnost stimulirajo prestopnika. Dosedanji predpisi omogočajo 
za utajo davka, postopek pred sodnikom za prekrške, ki je v okviru svojih ča- 
sovnih možnosti prisodil predpisano kazen za utajo, ki je dostikrat bila enaka 
kazni, ki je predpisana za cestno prometni prekršek kot, če je kolesar vozil 
brez luči. Poleg tega pa je postopek pred sodnikom za prekrške prepočasen in 
neučinkovit. Zato menim, da naj se prouči možnost, da bi naj upravni organ, 
pristojen za dohodke, imel pravico kaznovanja v primerih utaje davka, da se 
pospeši postopek in zagotovi občutnejše kaznovanje. Kazniva dejanja pa naj bi 
se odstopala javnemu tožilstvu. 

Postopek rubeža bi moral biti enak kot velja za izterjavo davka iz kmetij- 
ske dejavnosti. Sušmarstvo bi lahko preprečevalo združenje obrtnikov. Po vsej 
verjetnosti bi bile sankcije predlagane s strani posebne organizacije obrtnikov, 
ki je v tem obdobju že nujno potrebna učinkovitejše. 

Za tretjo kategorijo obrtnikov je značilen pojav špekulativne fluktuacije 
iz kraja bivanja v drugi kraj, zaradi večjih ugodnosti ali pa manjše kontrole. 

S predpisi bi se lahko del teh vprašanj uredil. Ob tem obstaja še vprašanje 
žiro računov takih Spekulativnih posameznikov. Tajnost vlog je sicer zajam- 
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čerua, kljub temu pa posamezniki odpirajo žiro račune v bankah na območju 
raznih občin ali celo v drugi republiki. Četudi z obveznim vodenjem ugotav- 
ljajo dohodek, ga je na ta način nemogoče ugotoviti. Morda je prav v tem tudi 
del razlogov, da so> nekatere občine, kot prehod na knjigovodski sistem sklepale 
pogodbe z obrtniki, dokler se s predpisi ne uredijo nekatere sistemske vrzeli. 
Ker se bogatenje kljub obveznim vodenjem knjigovodstva še vedno pojavlja, 
lahko ugotovimo, da tega pojava z zakonom nismo mogli v celoti preprečiti. 
Vse to je predvsem odvisno od delovanja inšpekcijskih služb. 

Menim, da je zaposlovanje v precejšnji meri odvisno od razvoja obrti. 
Sporedno s tem bi se reševalo vprašanje potreb sezonskega dela. Vsekakor pa 
bi lahko pogoji za združevanje obrtnikov nudili te možnosti. Če želimo jasni raz- 
vojni program obrtništva v sklopu celotnega gospodarstva, potem menim, da je 
treba pomagati in stimulirati lojalnega, poštenega in delovnega obrtnika, obe- 
nem pa moremo zagotoviti možnost močnega in hitrega sankcioniranja proti 
špekulaciji in izmikanju izpopolnjevanja družbenih obveznosti. V tem programu 
bi bilo treba dati več samostojnosti občinskim skupščinam, ki bodo lahko hitro 
in tudi učinkovito ukrepale. Občinske skupščine pa bodo morale zagotoviti 
dobro kadrovsko zasedbo svojih davčnih uprav in inšpekcijskih služb. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Tavčar. 

Inž. Adolf Tavčar: Tovarišice in tovariši poslanci! V kratkih besedah 
bi se rad dotaknil nekaterih vprašanj v zvezi s problematiko obrti, ker smatram, 
da nam je danes dana možnost, da govorimo tudi o dosedanjem in bodočem 
razvoju naše obrti. Spominjam se, da smo pred nekaj leti sprejeli ukrepe za 
hitrejši razvoj, tako družbene kot zasebne obrti. Ta namen smo vsaj delno tudi 
dosegli. Naša obrt je danes veliko bolj razvita kot je bila pred nekaj leti. 
Vendar, če ugotavljamo danes kvaliteto tega dosežka, vidimo, da rezultati na 
tem področju ne ustrezajo naši družbeni ureditvi, in da razvoj te gospodarske 
panoge ni potekal več tako, kot smo mi dejansko želeli, in sicer, da naj se za- 
sebna obrt razvije bolj kot dopolnilo družbene obrti, zlasti tam, kjer ta ni dovolj 
razvita in sposobna, da zadovolji našega občana. Pri tem naj omenim, da smo 
krivili občinske skupščine, da so zadrževale in omejevale razvoj obrti. Danes pa 
skoraj nasprotno govorimo, češ da so občine precej krive temu, da davčna 
politika do privatne obrti ni dosledna in da je marsikje prišlo do takšnih eksce- 
sov, kot na primer bogatenju posameznih privatnikov, kar meče slabo luč tudi 
na širši krog obrtnikov. Zaradi tega je med zasebnimi obrtniki velika nejevolja, 
zlasti še, ker je o tem tudi tovariš Tito govoril na kongresu sindikatov. Posebna 
skupina poslancev ugotavlja v predloženem aktu, da družbeni sektor obrti za- 
ostaja v našem razvoju. Vprašanje je, koliko smo zato sokrivi, da za takšno 
nastalo situacijo, kar prav gotovo nismo hoteli, da se je privatni sektor obrti 
razvil na račun družbenega. 

Iz poročila kot iz vseh drugih materialov, ki so nam bili predloženi, je raz- 
vidno, da smo se iz določenih moralnih razlogov preveč zavzemali za razvoj pri- 
vatne obrti, zlasti proizvodnega značaja. Ta se je razvijala tudi na račun druž- 
bene obrti. Pereč problem je pomanjkanje finančnih sredstev, naslednje pa naš 
nepravilni subjektivni odnos do obrti družbenega sektorja. Posledica tega je 
slabo razpoloženje v družbenem sektorju obrti. Prevladuje mnenje, da se ne 
izplača več investirati v družbeno obrt, da so posamezne gospodarske organi- 
zacije, zlasti vodilni ljudje, bolj naklonjene privatnim obrtnikom kot kooperan- 
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tom, zaradi česar nastaja pasivnost v družbeni obrti, ki povzroča nadaljnjo stag- 
nacijo na tem področju. Menim, da je temu kriva širša družba in posamezniki 
v gospodarskih organizacijah, ki so kot se v poročilu ugotavlja, dajala večja 
naročila zasebnim obrtnikom kot pa podjetjem družbene obrti, čeprav so pod- 
jetja družbene obrti nudila iste kooperacijske pogoje. Menim, da smo v takih 
odnosih zašli na stranpota, kar zahteva hitrejših družbeno-političnih ukrepov, 
ki bi dali družbeni obrti močnejši razmah in tudi več volje do njenega nadalj- 
njega razvoja. Podobna problematika je na področju davčne politike. Ne bom 
ponavljal ugotovitev, ki jih vsebuje poročilo, vendar menim, da je vprašanje 
morale v davčni politiki pri nas precej čudna zadeva. Med obrtniki je razšir- 
jeno mišljenje, da je naš družbeni sistem nestabilen, da ne vemo, kaj hočemo, 
da ne znamo voditi niti davčne politike, ker se je mogoče pogajati z občinami, 
da občine niso sposobne ugotavljati utajo dohodkov posameznih obrtnikov. Pri 
tem ugotavljanju se razvijajo dolgotrajni procesi, v katerih iščejo občinske 
davčne uprave kompromise z zasebnimi obrtniki, kar ne daje dobre legitimacije 
našemu davčnemu sistemu. Znani so nam ti primeri. Nekateri obrtniki pa pove- 
čujejo svoje čiste dohodke z utajo raznih dohodkov, prometnega davka, davka 
na osebne dohodke, kar povzroča takšne družbene ekscese, o katerih je govoril 
maršal Tito. 

Menim, da nam že obstoječa zakonodaja omogoča, da lahko pristopimo, če 
imamo voljo za to, k urejevanju teh vprašanj. Zakonski predpisi v obdavčenju 
osebnih dohodkov nad 2 miiljona dinarjev so glede progresije obremenjevanja 
dohodkov preblagi. Z dopolnitvijo teh predpisov bi lahko dosegli močnejšo pro- 
gresijo obremenjevanja dohodkov zlasti iznad 40 000 din. S tem bi zajezili tek- 
movanje posameznikov v smeri bogatenja. Višino 4 milijone dohodkov sem sicer 
slučajno postavila, še višji dohodki naj bi bili obdavčeni tako, da se ljudem ne 
bo splačalo, ker bi z davčno progresijo zajeli pretežni del ustvarjenega dohodka. 
To je ena od možnosti, ki bi lahko pripomogla pri urejevanju vprašanj obdavče- 
vanja obrtnikov in tudi drugih državljanov, ki niso registrirani kot obrtniki, 
pa imajo prav tako visoke dohodke. To vprašanje bi lahko enotno uredili v vsej 
Jugoslaviji, če bi, kot sem že prej rekel, obstajala res prava volja za to. 

Drug problem, ki bi ga lahko uredili, je zaostritev odgovornosti pravilne 
davčne napovedi, oziroma priglasitev doseženih dohodkov. Utaje dohodka pri 
davčnih napovedih so zelo močno razširjene. Ne upam sicer dajati nobenih 
številk, sem pa prepričan, da so te utaje zelo visoke. Dohodnina iz utajenega 
dohodka bi lahko marsikaj pripomogla pri reševanju težav tako republiškega 
kot občinskih proračunov, zlasti tistih problemov, ki jih praktično v današnji 
situaciji, kot na primer v šolstvu, nismo sposobni v celoti reševati. Menim, da 
je prav danes prilika, da se o teh problemih pomenimo, obenem pa predlagam, 
da republiški sekretariat za finance skupno z občinskimi skupščinami dogovorno 
pripravi takšne ukrepe, ki sem jih jaz danes samo bežno nakazal in ki jih je 
v sedanji situaciji v okviru obstoječe zakonodaje možno uresničiti. Nadalje 
predlagam, da naj se opravi revizija prijave dohodka za toliko let nazaj, koli- 
kor pač naša zakonodaja dovoljuje pri vseh tistih obrtnikih in drugi davčnih 
zavezancih, ki so problematični. To smo, po mojem, dolžni storiti na zahtevo 
naše javnosti, če hočemo te ekscese v naši družbi odpraviti. 

Na koncu bi dal samo še oceno predloženega poročila republiškega sekreta- 
riata za gospodarstvo in gospodarske zbornice SR Slovenije in ostalih poročil. 
Menim, da se je problematika obrti, podana zelo obširno in precej jasno skupaj 
s predlogi sklepov in priporočil glede ukrepov za sanacijo našega obrtništva. 
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Podpiram vse predlagane ukrepe in priporočila. Pri tem želim samo ugotoviti, 
da je v vseh teh poročilih premalo podčrtana vsebina problemov, o katerih 
sem prej govoril. Namreč, treba je ločiti tistega obrtnika, ki živi od svojega 
dela, od tistega, ki predvsem kupeuje s svojimi proizvodi in ki živi praktično 
od tujega dela; in nadalje, da se zaostrijo kriteriji naše politike do teh odnosov. 
Menim, da bi morala biti davčna problematika do obrti, bolj ostro začrtana v 
poročilu in v sklepih današnje seje. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, besedo ima tovariš Seliger. 

Drago Seliger: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Soglašam z ugotovitvami in predlogi skupine poslancev in z materiali, ki so 
nam bili predloženi ter menim, da pomenijo določno rešitev celovite problema- 
tike obrti, ki jo pravkar obravnavamo. Ob pregledu predloga priporočil in 
sklepov skupine poslancev, sem razmišljal o izredno ostri kritiki javnosti 
glede neučinkovitosti naših samoupravnih organov od občinskih do zvezne 
skupščine. Pri tem moram reči, da me vsebina sklepov in priporočil v celoti 
ne zadovoljuje. Delno je to že popravila zakonodajno-pravna komisija, ki 
s svojimi amandmaji spreminja vsebino v imperativno obliko, pri tem 
pa mislim predvsem na stvari, ki so javnosti že dalj časa znane, vendar se 
nikamor ne premaknejo. V predloženem aktu na strani 3 se ugotavlja, da širše 
in liberalnejše možnosti za razvoj zasebne obrti, ki jih daje zakon, večkrat 
povzročajo v praksi različne nezakonitosti zaradi odsotnosti kontrole. Posa- 
mezni občani opravljajo dejavnosti, za katere nimajo dovoljenja, ali se sploh ne 
bi smele opravljati kot obrt. Za isto delavnico je izdanih po več obrtnih dovo- 
ljenj posameznim družinskim članom, da se s tem izognejo davčnim obvezno- 
stim. Ob teh ugotovitvah, če so točne, predlagam poleg predlaganih priporočil 
tudi naročilo tega zbora izvršnemu svetu in drugim organom, da že veljavhe 
zakonite predpise začno spoštovati in izvajati v življenje. Vem za primer, 
ki je bil tudi že v Skupščini SR Slovenije predložen. To je vprašanje zasebnih 
tiskarjev, ki jih je baje v Sloveniji že 62. Kljub temu, da je v materialu in 
tudi drugod rečeno, da je opravljanje te dejavnosti, kot zasebna obrt nezako- 
nito, kljub temu vsi zasebni tiskarji delajo naprej. Vprašam se, kaj je treba 
ponovno proučiti, če je neko stanje nezakonito. Ali res naša družba nima več 
nobenih sredstev, da preganja nezakonitost. Tedaj menim, da je brez smisla, da 
sprejemamo zakone. Menim, da je teh nepravilnosti še več, ki jih javnost prav 
v tem času močno kritizira. Zato predlagam, da sprejmemo sklep in naložimo 
izvršnemu svetu in upravnim organom, da nezakonitosti pričnejo takoj in z vso 
ostrino preganjati. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim. Besedo ima tovariš Lojze 
Dobrovoljc. 

Lojze Dobrovoljc: Tovariš Drago Seliger me je spomnil na vpra- 
šanje: Ali lahko občinskim skupščinam izvajanje pozitivnih predpisov pripo- 
ročamo, ali jim naj to naročamo? Menim, da gre pri tem za bistveno vprašanje. 
Če skupščina sprejme zakon, potem ga je treba izvajati, ne pa da poleg zakona 
razpravljamo o priporočilu, da naj bi se ta izvajal. Vzemimo za primer vpra- 
šanje nabavno-prodajnih zadrug. Ne bi rad ponavljal, vendar menim, da je to 
tipičen primer, ki je značilen za tako prakso. Pri njem so le dve možnosti. Ena, 
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ali da opravimo 21. člen zveznega zakona, ali pa da sprejmemo republiški pred- 
pis. Zakaj tega do danes nismo storili ne vem, ker bi sicer morali zahtevati, da 
te zadruge prenehajo poslovati. Te poslujejo nezakonito in bi vsaka kontrola 
morala predlagati ukinitev oziroma predlagati take sankcij ske ukrepe, ki bi 
povzročile prenehanje poslovanja. Želel bi opozoriti, da se ne bo dogodilo to, 
kar se je pred nekaj leti, ko smo te zadruge likvidirali, pozneje pa smo jim 
vrnili vse imetje in poslovne prostore. Tega ne delajmo. Mislim, da je to eden 
od primerov, kako pri nas izvajamo predpise oziroma jih ureja naša zakonodaja. 

Eno izmed zelo aktualnih družbenih vprašanj je prav gotovo naše šolstvo. 
Osebno sem bil osupel, ko sem dobil prepis pisma od neke strokovne šole 
iz Ljubljane, ki pravi, da naj se preneha s sprejemanjem vajencev v frizersko 
in šivilsko stroko, ker je teh preveč oziroma zato, ker so naše šolske kapacitete 
premajhne. Obenem pa so te šole, ki so brez sredstev, podaljšale pouk od tri 
na štiri in pol mesece. Vprašam se, kje je tu logika. Probleme v šolstvu 
v tej obliki ne moremo reševati. Menim, da nas ne sme biti sram uporabljati 
besede vajenec, čeprav mu rečemo danes učenec v gospodarstvu, kateremu pa 
je treba zagotoviti predvsem strokovnost. Menim, da je oblika za ta del 
izobrazbe, oziroma šolanje časovno zadostovala, dokler se te šole tako ne 
opremijo, da lahko tudi kvalificirano izučujejo mladino za strokovno delo. Zato 
menim, da bi bilo vsako parcialno reševanje problema vajencev nesmotrno 
in da je treba vajenski zakon čimprej sprejeti. Predlagam, tovariši poslanci, 
da se zadevni zakon sprejme še pred začetkom novega šolskega leta in da 
dobi pri urejevanju izobraževanja svojo vlogo tudi gospodarstvo. 

Glede vprašanja kreditiranja obrti je bilo že dosti govora in so ugoto- 
vitve dovolj jasne. Menim, da imamo vse možnosti vplivanja na banke, da 
obravnavajo vlogo za kredit obrtnih organizacij povsem enakovredno kot 
vloge kateregakoli industrijskega podjetja. Banke naj se zavedajo, da obrt 
zaposluje, če se ne motim nekaj nad 30 000 ljudi v Sloveniji in da ustvarja okoli 
1,2 milijarde dinarjev deljivega narodnega dohodka. Ta dohodek ne smemo pod- 
cenjevati, temveč moramo v gospodarstvu z njim resno računati. Zato je treba 
v našem razvoju dati tej veji tudi določeno družbeno priznanje. Nobeno obrtno 
podjetje, tovariši poslanci, ne pričakuje nobenih privilegijev. Nasprotno, obrt 
želi le enakopravne odnose v našem gospodarskem sistemu, ki jih pa doslej ni 
doživljala. Pozdravljam, da Skupščina SR Slovenije o problematiki obrti dokaj 
resno razpravlja. 

Glede vprašanja bogatenja zasebnikov bi navrgel samo svoje skromno mne- 
nje. Strinjam se z ugotovitvijo, da bogatijo in bodo tudi v bodoče bogateli. 
Sprijazniti se moramo s tem, da bo treba lepo in solidno delo dobro plačati. 
Kjer pa gre za špekulacije, bo treba zoper te uporabiti že obstoječe predpise 
in brez priporočil zahtevati, da se ti predpisi dosledno izvajajo in bomo boga- 
tenju pri nas napravili konec. Toda, če dovolimo, da imamo v vsaki občini 
v Sloveniji drugačno davčno politiko, politiko interesov oziroma lastnih potreb, 
včasih celo politiko individualnih interesov odbornikov, ki prizadetno glasujejo 
pri odločitvah, potem menim, da1 je treba te pojave sankcionirati tudi z moralno- 
političnega stališča. 

Nekdo od diskutantov je rekel, da ni dovoljne ostrine v odnosu do pri- 
vatnikov. Menim, da je treba jasno določiti, kakšna naj bo ta ostrina. Včasih 
ocenjujemo bogatenje že s tem, da ima nekdo od občanov vilo, počitniško hišico 
in avto. Samo to še zame ni znak neupravičenega bogatenja. Z ekonomskega 
stališča bi si prej zastavil vprašanje, zakaj ti občani porabijo denar v take in 
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ne v proizvodne namene. Verjetno zato, ker mu je denar na ta način bolj 
varno naložen kot pa, če bi povečal svoja proizvodna sredstva. V tem je treba 
najti neka merila in rešitev. Nimam konkretnega predloga, vendar menim, da 
je v tem določen del tega problema. 

Strinjam se s predlogom sklepov v aktu, ki naj ga zbora sprejmeta. Dalje 
menim, da je treba v aktu poudariti vlogo trgovine. Ce bi naša tehnična trgo- 
vina uvažala tisto orodje in sredstva, ki jih obrt potrebuje, jih pri nas ne bi 
primanjkovalo. Upoštevajmo, da so določena trgovska podjetja sposobna zni- 
ževati cene uvoženemu nekurantnemu blagu kot na primer brivskim aparatom, 
aluminijasti posodi, celo za 60'°/o. 

Ne glede na samoupravne pravice bi bilo treba trgovini vendar povedati, 
da se pri tem troši j o družbeno ustvarjena devizna sredstva. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovžirišice in tovariši! Predlagam, da 
imamo sedaj odmor, ker že skoraj dve uri nepretrgoma obravnavamo, in ker 
imamo pred seboj razen predloga sklepov in priporočil in dodatka, ki ga je dala 
skupina poslancev, formalni predlog samo od tovariša Matičiča, dočim so ostali 
poslanci, recimo tovariši Tavčar, Seliger, Ivkovičeva, Dolinšek in Dobrovoljc 
dali svoje predloge, vendar jih niso tudi formalno precizirali. Zdi se mi, da bi 
lahko skupina poslancev v odmoru zavzela stališče do amandmaja, ki ga je 
dal tovariš Matičič, kakor tudi do predlogov in stališč, ki so jih v svojih raz- 
pravah dali poslanci, vendar ne v obliki amandmajev. Rad bi pojasnil še to, 
da obravnavamo amandma poslanca Matičiča tako, kot amandmaje k zakonu, 
kadar jih sprejemamo po skrajšanem postopku. To pomeni, da so amandmaji 
dovoljeni, dokler ni končana sama obravnava. To sem pojasnil zaradi tega, da 
bi bilo jasno, da so mogoči še drugi amandmaji. 

Po tem dolgem pojasnilu dajem pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši, nadaljujemo s sejo. Besedo ima 
poslanec Bogdan Snabl. 

Bogdan Šnabl: Tovariši poslanci, tovariš predsednik! Predvsem bi 
hotel ta visoki forum pozdraviti v imenu izvršnega sveta za obrt pri gospodarski 
zbornici SR Slovenije in bi se v razpravi predvsem dotaknil vprašanj, ki jih 
vsebujejo materiali, ki ste jih v gradivu prejeli, prav tako pa tistih vprašanj, 
ki jih vsebujejo materiali, ki ste jih v gradivu prejeli, prav tako pa tistih 
vprašanj, o katerih so že govorili tovariši poslanci. 

Uvodoma bi želel opozoriti, da ne gre za nek frontalni spopad med obema 
sektorjema obrtništva, ampak gre zato, da se v obrtništvu izvede določen red, 
predvsem pa za to, da se zagotovi zakonitost in da se rešijo pereči problemi, na 
katere opozarjamo že dolga leta. Zelo razveseljivo je dejstvo, da je ta visoki 
forum pristopil k obravnavi problematike obrtništva in da je z res izčrpno 
analizo in s konkretnimi materiali pristopil k reševanju številnih problemov. 
Prepričan sem, da bo dobra volja in resnost, s katero se pristopa k obravnavi 
te problematike, prav gotovo in tudi v kratkem času doprinesla vidne rezultate 
in izboljšanje stanja na tem področju. 
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Ne bi hotel razpravljati o posameznih vprašanjih, ki obravnavajo poročila 
in ostale materiale, temveč bi predvsem rad opozoril, da je treba tej panogi 
prvenstveno omogočiti nadaljnji razvoj in ji dati mesto v naši družbi, ki ji 
pripada. Menim, da je treba čimprej onemogočiti odlivanje sredstev iz panoge 
obrti v druge panoge gospodarstva kot jih je že navedel tovariš Brumen, zlasti 
sredstva iz obresti na poslovni sklad, s katerim se koristijo vse druge panoge go- 
spodarstva, dočim so dejansko ta sredstva obrti kot panogi gospodarstva nedo- 
stopna. Ta sredstva so namreč vir zveznih skladov in obrt po veljavnih pred- 
pisih ne more dobiti kreditov iz teh skladov. 

Drugo vprašanje, ki je prav tako pereče, pa je vprašanje kvalifikacija 
kadrov v naši obrti, ki se stalno slabša, zlasti zato, ker smo odpravili tako šole, 
kakor tudi nazive visoko kvalificiranih delavcev. V Sloveniji in tudi v Jugosla- 
viji nimamo več institucij, ki bi lahko vzgajale visoko kvalificirane kadre v 
obrti. 

Naziv kvalifikacije, kot na primer obrtni mojster ali mojster v gospodarstvu 
ali kakorkoli bi ga že imenovali, ni več popularen. Smatram, da sicer študij teh 
nazivov ni merodajen niti toliko važen, ampak je potrebno čimprej ponovno 
vzpostaviti šole, ki bi dajale višje znanje, kot za nivo kvalificiranega delavca. 
Stanje, kakršno je sedaj, da lahko dobi obrtno dovoljenje vsakdo,, ki je včeraj 
opravil pomočniški izpit, oziroma izpit za kvalificirane delavca, je nevzdržno. 
Zato se tudi ne smemo čuditi, če je kvaliteta dela naših obrtnih podjetij in 
zasebnih obrtnikov vsak dan slabša. Menim, da to ne pelje nikamor in da je 
treba ta vprašanja zlasti možnost pridobivanja sredstev in vzgoje kadrov čim- 
prej urediti, kar je osnovni pogoj, da se bo ta panoga s pospešenim tempom 
razvijala naprej. Iz podatkov, ki so v materialih navedeni, jasno izhaja, čeprav 
nekaterim razprave v obrti niso simpatične, ker jo uvrščajo med drobiž, o ka- 
terem se ne splača dosti razpravljati. Toda podatki nam povedo, da je po- 
membnost obrti precej drugačna. Obrt ustvarja v. naši republiki letno okrog 
170 milijard starih dinarjev bruto produkta in zaposluje okrog 30 000 delavcev. 
Menim, da je gospodarska moč obrti tolikšna, da se o njej splača razpravljati, 
na drugi strani pa kot potrošniki neprestano čutimo premajhno razvitost te 
gospodarske panoge, ker ne moremo uveljavljati svojega standarda tako, kot bi 
sicer želeli. Tudi jaz bi želel, da bi tako skupščina, ki danes razpravlja o teh 
aktualnih problemih obrti, kot drugi organi, ki bodo dobili naloge od tega viso- 
kega naslova, čimprej pristopili h konkretnim akcijam, in sem prepričan, da 
bomo v bližnji bodočnosti prav gotovo želi sadove današnje razprave. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Se še kdo prijavlja k besedi? Besedo želi 
Milan Sepetavc. 

Milan Sepetavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pozdravljam današnjo razpravo. Posebej pozdravljam poročilo, ki ga je podal 
danes tovariš Brumen v imenu skupine poslancev, ki je pripravljala material za 
današnjo razpravo. Menim, da je zadnji čas, da smo začeli razpravljati o tej 
pereči problematiki, ki ustvarja včasih upravičene, včasih pa neupravičene težke 
situacije, ki prehajajo že v politični problem. Cestokrat gledamo zasebnega 
obrtnika kot človeka, ki ne razmišlja o ničemer drugem, kot o tem, kako se bo 
na račun družbe okoristil in se obogatil. Ne trdim, da takšni primeri ne ob- 
stojajo, vendar je zmotno, če zaradi tega relativno majhnega števila enako 
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ocenjujemo vse ostale obrtnike. Želel bi opozoriti na razprave, ki so potekale 
zadnji čas v tisku, televiziji in drugod, da ustvarjajo določeno negotovost med 
obrtniki, kar prinaša prav v tem času ko je treba sklepati pogodbe z vajenci, 
oziroma sprejemati nove učence v uk, določene škode. Obrtniki si ne upajo 
sprejemati novih delovnih moči, kolikor danes ali na naslednjih sejah ne 
sprejmemo določeno stališče. Današnja razprava, ki je zelo umerjena, daje 
upanje, da bomo z določenimi instrumenti onemogočili špekulante, ki nosijo 
samo naslov obrtnika vsem delovnim obrtnikom pa omogočili normalno delo. 

Želel bi razpravljati še o vprašanju obrtno-nabavno prodajnih zadrug. O 
tem problemu je že pred tremi leti razpravljala zvezna skupščina in sprejela 
zakon, s katerim pooblašča republiške skupščine, da s svojimi predpisi podrob- 
neje rešijo konkretna vprašanja. Ne vem iz kakšnih razlogov tega republiškega 
zakona še nimamo, vendar imam občutek, da je republiška uprava, ki bi morala 
pripraviti zadevni predlog zakona, zatajila. Menim, da so obrtno nabavno-pro- 
dajne zadruge takšne kakršne so, posredniške organizacije, ki odigravajo svojo 
pozitivno vlogo, saj vodijo kompletno računovodsko službo in evidenco prometa 
svojih članov oziroma kooperantov. To pomeni, da občinskim, davčnim organom 
ni potrebno kontrolirati žiro račune teh zasebnikov, ker že v njihovih nabavno- 
prodajnih zadrugah lahko dobijo podatke o njihovem prometu in ustvarjenem 
dohodku. Zal pa te zadruge danes ne morejo funkcionirati kot bi želeli, ker se 
spuščajo v posle, ki presegajo zakonske okvire. Zato je nujno tem zadrugam 
tudi omogočiti lastno proizvodnjo in formiranje lastnih obratov. Na ta način 
bi te zadruge zaposlile določeno število ljudi, obenem pa bi se v organih uprav- 
ljanja spremenili proporci, med delavci in kooperanti. Ne vem ali republiški 
sekretar za gospodarstvo, ki je podpisal informacijo, ki smo jo dobili, še vedno 
vztraja na besedilu, navedenem na 15. strani, citiram: »Medtem je v zadružnem 
registru v Ljubljani že registriranih 12 obrtno-nabavno-prodajnih zadrug s 
sedežem v Ljubljani.« Ne vem, ali obstoja samo zadružni register v Ljubljani, 
ali tudi pri ostalih okrožnih gospodarskih sodiščih? To je eno vprašanje, na 
katero bi želel odgovor in dalje: »Pregleda o obsegu dejavnosti posameznih 
ONPZ nimamo, ker po obstoječi zakonodaji služba družbenega knjigovodstva 
ne vrši kontrolo poslovanja ONPZ po zaključnih računih, kajti ONPZ niso 
upravljalci družbenega premoženja.« Ta informacija ni resnična. Če repu- 
bliški sekretar za gospodarstvo še vztraja pri tej trditvi, naj obrazloži, oziroma 
dokumentira, od kod ti podatki oziroma, če ne vztraja pri tem, da nam ob- 
razloži, kako je lahko taka trditev prišla v material. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim. Besedo ima tovariš Franc Križaj, 
predsednik združenja zasebnih obrtnikov iz Ljubljane. 

Franc Križaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naložena mi je prijetna dolžnost, da lahko v imenu zasebnega obrtništva po- 
zdravim ta visoki zbor Skupščine SR Slovenije in da prenesem težnje obrtništva, 
kar bi dalo možnosti, da razjasnimo posamezne obrtniške probleme. 

Prvo, kar menim, da je nujno potrebno naglasiti je, da smo zasebni obrt- 
niki v organih oblasti, naj bo to v zvezni, republiški in občinskih skupščinah 
vsekakor premalo zastopani. Zato menim, da je pri izdaji predpisov, ki se na- 
našajo na obrtništvo, dostikrat sprejet zakon, ki nekako ni v skladu z razvojem 
obrti, zlasti z razvojem tiste drobne obrti, ki je za nas nujno potrebna. Zaradi 
tega bi hotel apelirati na skupščino, da v bodoče, ko se pripravljajo volitve v te 
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zbore, da se vključi med kandidate za poslance in odbornike tudi delovnega 
obrtnika, ki bo zastopal interese obrti, ne pa morda, kot danes govorimo, ten- 
dence bogatenja v obrti. 

Hotel bi opozoriti skupščino, da je beseda bogatenje, ki je kot senca padla 
na celotno obrtništvo, postala neka fraza, ki se preveč potencira, češ, obrtnik 
je tisti, ki se bogati na račun skupnosti. 

Hotel bi poudariti eno, da imamo v današnji situaciji glede na konjuk- 
turo, oziroma rentabilitete različne obrti z različno možnostjo bogatenja. Imamo 
pa tudi klasično, oziroma redno obrt, ki vključuje pretežno večino obrtnikov, 
ki dejansko opravljajo svojo dolžnost v smeri dopolnjevanja naše industrijske 
proizvodnje. V to obrt uvrščamo tudi obrtnike, ki nudijo našemu potrošniku 
tiste prepotrebne usluge, ki jih še iščemo skoraj na vsakem koraku. Zaradi 
takšnega stanja v obrti so ocene, ki so bile dostikrat izrečene in poudarjene, na 
račun vseh obrtnikov, češ, obrtnik je tisti, ki bogati na račun družbe. 
Obenem so veljavni zakoni in drugi predpisi zadostno sredstvo, da se lahko 
ureja to vprašanje. Vendar je treba po trezni presoji postaviti ta vprašanja 
in zahteve tam, kamor dejansko spadajo. Opozoril bi na to, da današnja 
razprava in podana analiza o obrti s predlogi, ki jih je iznesel tovariš 
Brumen in drugi poročevalci, da so zelo zmerni in sprejemljivi, s čimer se 
strinjamo tudi mi obrtniki, posebno pa na novo ustanovljena društva zasebnikov 
in da sodelujemo skupno lojalno, konstruktivno in da pomagamo pri reševanju 
problemov v gospodarstvu. 

Na nove obrtniške organizacije nikakor ne smemo gledati kot na neko 
protivniško organizacijo ali nekaj podobnega. Obrtništvo, tisto pošteno obrt- 
ništvo je tisto, ki je danes prvo na strani oblasti, da pomaga reševati probleme 
in bo poskusilo odkrivati vse dejavnike, ki danes škodujejo razvoju obrti. 

Ko govorimo o razvoju obrti, ne smemo mimo tistih dejstev, ki zavirajo 
razvoj obrti. S posameznih poročil in tudi iz razprave smo slišali, da priprav- 
ljamo sankcije, oziroma predpise, ki naj zavirajo določene obrtne dejavnosti. 
Vendar menim tovariši poslanci, da nismo slišali danes o tistih ukrepih, ki 
pomagajo razvijati uslužnostne dejavnosti obrti, kljub temu, da imamo na tem 
področju ogromno odprtih vprašanj. Eno teh vprašanj so naši poslovni prostori. 
Prav gotovo je skupščina tista, ki mora dati določene osnove urbanističnega 
plana, ki bo zagotovil terciarni dejavnosti nujno potrebne poslovne prostore, 
ki jih bo obrt tudi koristno uporabljala. 

Z zakonom o socialnem zavarovanju, ki je izšel leta 1965, ki ureja pokoj- 
ninsko zavarovanje obrtnikov, so ostala nerešena številna vprašanja tistih 
obrtnikov, ki so stari 60 do 65 let, katerim ta zakon ne daje nobenih možnosti 
stalnega dohodka v obliki podpore, oziroma pokojnine. 

Drugo, še bolj pereče vprašanje je problem tistih obrtnikov, ki so sicer 
pridobili možnosti pokojninskega zavarovanja, vendar so zaradi njihove starosti 
obrt opustili. Zakon zavezuje te obrtnike, da plačujejo prispevke za socialno 
zavarovanje celo za tri leta nazaj kljub temu, da nimajo nobenih pogojev za 
pridobitev neke dolgoročne podpore oziroma pokojnine. Mislim, da bi se morali 
ti predpisi spremeniti v toliko, da bi tiste obrtnike, ki so socialno šibkejši 
in so nujno potrebni neke podpore, vsaj toliko razbremeniti, da bi teh prispev- 
kov, ki danes dosegajo od 300 000 do 400 000 starih dinarjev, ne bi plačevali. 

Nadaljnje vprašanje, ki je tesno povezano z razvojem obrti, je kreditiranje 
obrtnikov, zlasti ob premostitvi težav pri odpiranju novih obratov in pri ure- 
janju poslovnih prostorov. Sedanji kreditni sistem ne daje možnosti zasebnemu 
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obrtniku, da bi lahko najemal kakršnakoli posojila pri bankah, razen potroš- 
niškega kredita. Tovariši poslanci, nisem prepričan v smotrnost takega kredit- 
nega režima, najmanj pa v ta, da bi lahko s potrošniškimi krediti pomagali 
obrtnikom pridobivati potrebna denarna sredstva, oziroma razvijati obrt. Me- 
nim, da bi naj skupščina proučila tudi to vprašanje in poskrbela, da se spre- 
menijo sedanji kreditni predpisi, ali pa uveljavi predpis o ustanavljanju kre- 
ditno-hranilnih zadrug. , 

Menim, da bi bila kreditno-hranilna zadruga najbližja kreditna organiza- 
cija našemu obrtništvu, v kateri bi lahko zasebni, pa tudi družbeni sektor obrti 
dobival prepotrebna kratkoročna ali dolgoročna posojila za razvoj obrti. 

Navedena vprašanja, ki danes tarejo našega obrtnika, menim, da so bila 
danes premalo poudarjena. Poleg teh je še nešteto vprašanj, ki jih ne bi želel 
razčlenjevati, ker so bila tudi že nakazana v ekspozeju, vendar bi želel opozoriti, 
da se vsa problematika obrti prepočasi rešuje, kot na primer zakon o vajencih, 
ki je po dolgem času sedaj predložen skupščini v sprejem, nadalje sprememba 
zakona o zadrugah, o čemer ne bi hotel ponavljati, in celotna sprememba obrt- 
niškega socialnega zavarovanja. Probleme zasebnega obrtništva sem želel dobro- 
namerno nakazati zato, da bi skupščina upoštevala te probleme in jih čimprej 
uveljavila v cilju razvoja naše obrti. 

Na koncu bi želel sprožiti vprašanje poslovnih prostorov, ki so potrebni 
našim družbenim organizacijam, obrtno-nabavno-prodajnim zadrugam in dru- 
gim stanovskim organizacijam. To vprašanje predvsem zadeva gospodarsko 
zbornico SR Slovenije in naše društvo zasebnih obrtnikov, po drugi strani pa 
vse poslovne organizacije, ki uporabljajo prostore, ki so družbena last. Ver- 
jetno se še spominjate, da je obrtništvo imelo prostore za republiško zbornico, 
za okrajno zbornico in za razna združenja obrtnikov. Vseh teh prostorov danes 
nimamo. Menim, da naj pristojni organ poskuša čimprej doseči sprostitev 
določenih prostorov, ki so že bili nekdaj last obrtništva, da ti prostori preidejo 
ponovno v obrtniško upravljanje. 

Glede prometnega davka bi hotel ponovno podčrtati, da je zasebno obrt- 
ništvo močno prizadeto in je v neenakopravnem položaju. Zasebno obrtništvo, 
ki proizvaja za trg in plasira svoje blago direktno ali potom obrtnih-nabavno- 
prodajnih zadrug, je še vedno podvrženo plačilu 20'% prometnega davka. Mi- 
slim, da so že v teku obravnave o odpravi tega predpisa. Želim, da bi skup- 
ščina oziroma njen izvršni svet čimprej dosegla spremembo teh predpisov in s 
tem uveljavila pravice zasebnega obrtništva kot enakopravnega partnerja v 
našem gospodarskem sistemu. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Zeli še kdo besedo? Tovariš Sepetavc je 
postavil sekretariatu za gospodarstvo nekatera vprašanja v zvezi s poročilom. 
Besedo želi tovariš Sepetavc. 

Milan Sepetavc: Vprašanje, ki sem ga postavil republiškemu sekre- 
tarju za gospodarstvo, ki je podpisal predloženo informacijo, se nanaša na be- 
sedilo te informacije na 15. strani, citiram: »med temi je v zadružnem registru 
v Ljubljani že registriranih 12 obrtno-nabavno-prodajnih zadrug.« 

Sedaj postavljam vprašanje malo drugače kot prej: ali republiški sekreta- 
riat za gospodarstvo ve, koliko je obrtno-nabavno-prodajnih zadrug v Sloveniji, 
ker navaja podatke samo za območje okrožnega gospodarskega sodišča v Ljub- 
ljani, in drugo: ali vztraja na besedilu 2. odstavka na strani 15, citirani »pre- 
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gleda o obsegu dejavnosti posameznih obrtno-nabavno-prodajnih zadrug ni- 
mamo, ker po obstoječi zakonodaji služba družbenega knjigovodstva ne vrši 
kontrole poslovanja ONPZ, zaključnih računov, kajti ONPZ niso upravljalci 
družbenega premoženja itd.« 

Torej, če republiški sekretar za gospodarstvo vztraja na tem besedilu, 
prosim, da da konkretnejše dokaze, kolikor pa ne vztraja na takem besedilu, 
pa prosim pojasnilo, zakaj je taka trditev navedena v gradivu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Na prvo vprašanje bi odgovoril, da se nanašajo podatki 
samo za območje Ljubljane, ker nismo ob pripravi informacije imeli pregleda za 
vso Slovenijo in smo zaradi tega uporabljali le metodo delnega prikaza, zato, 
da bi dobili vsaj delno sliko. Menim, da ostali material ustreza dejanski si- 
tuaciji. Pri sekretariatu so na razpolago ustrezni dokumenti, na podlagi katerih 
smo izdelali informacijo in so seveda vsakomur na razpolago. Celotni problem 
nabavno-prodajnih zadrug bomo obravnavali v tej skupščini v mesecu juliju po 
predlogu zaključkov, o katerih bosta danes oba zbora sklepala. 

Predsednik dr. J o ž a V i 1 f a n : Ali ima poslanec Šepetavc, še kakšno 
vprašanje? 

Milan Šepetavc: S takšnim odgovorom tovariša sekretarja za go- 
spodarstvo se ne morem strinjati, ker izhaja bodisi iz nepoznavanja zadeve ali 
pa iz trme. Naj mi bo oproščeno. 

1. Če je ta izjava uradna, ki jo je republiški sekretar dal, potem imajo 
vse obrtno-nabavne-prodajne zadruge pravico od svoje ustanovitve do danes, 
da zahtevajo od družbe povrnitev vseh družbenih dajatev. 

2. Menim, da so pri službi družbenega knjigovodstva na razpolago podatki, 
da bi sekretariat za gospodarstvo lahko preveril ali ta opravlja pregled zaključ- 
nih računov, in končno te zadruge imajo svoje sklade, in organe upravljanja 
in so po mojem mnenju družbene organizacije. Tovariš sekretar, z odgovorom 
nisem zadovoljen. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ce tovariš sekretar ne čuti potrebe, da 
replicira, potem vabim tovariša Sepetavca, da počakamo na obravnavo o zakonu 
o zadrugah, katera nam je sedaj obljubljena za mesec julij. Morda bo takrat 
možnost še enkrat obdelati ta problem. 

Ce ni nadaljnjih želja za udeležbo v obravnavi, bi prosil tovariša Brumna, 
da nam poroča, kako je potekala obravnava med skupino poslancev, pristojnim 
odborom in predlagatelji amandmajev. 

Ivan Brumen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Skupina poslancev je skupaj s člani odbora za proizvodnjo in promet, s pred- 
stavniki izvršnega sveta in pristojnih republiških sekretariatov obravnavala 
predlog amandmaja poslanca tovariša Ceneta Matičiča in ugotovila: 

k točki 1 amandmaja, da rokov za izvršitev posameznih predlogov 
sklepov ni mogoče objektivno postaviti, kar sem že ugotovil v svojem uvodnem 
poročilu. V razpravi je bilo ugotovljeno, da so posamezne zadeve v taki fazi, 
da bodo predlogi vsebovani v prvi alinei točke 1, na strani 6, ki jih naj pri- 
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stojni odbori skupščine z izvršnim svetom predložijo zvezni skupščini, izvedeni 
že v juliju letošnjega leta; da bo predlog naveden pod drugo alineo, ki zadeva 
ureditev zakonodaje na področju stanovanjskega gospodarstva in ki trenutno ni 
najbolj pereč, predložen zvezni skupščini skupno z ostalim gradivom o stano- 
vanjskem gospodarstvu, da je predlog pod tretjo alineo izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije že predložil pristojnim zveznim organom in pomeni današnji sklep 
oziroma priporočilo samo še podporo skupščine k stališču izvršnega sveta, ki ga 
je v tej zadevi že sprejel. 

Za predloge pod točko b), ki jih naj izvršni svet predloži republiški skup- 
ščini, je bilo ugotovljeno, da bo predlog za spremembo zakona o obrtnih de- 
lavnicah predložen v obravnavo meseca julija, da je predlog za izdajo zakona 
o učencih v gospodarstvu oziroma zakona, ki naj uredi celotno področje izobra- 
ževanja po končanem obveznem šolanju, že v pripravi in bo na naslednji seji 
republiškega zbora predložen v obravnavo, da predlog za izdajo zakona O 
domači obrti ni tako nujna zadeva in bo konec letošnjega leta predložen skup- 
ščini, da je predlog za izdajo zakona o obrtno-nabavno-prodajnih zadrugah že 
v pripravi in bo predložen obema zboroma v mesecu juliju; dočim je za nalogo 
pod točko c), ki zadeva popis obrtnih zmogljivosti, rok izpolnitve že postavljen, 
in sicer v letu 1969. 

Glede sklepov, ki so naloženi republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, je 
ugotovljeno, da bo predlog za spremembo nomenklature dejavnosti v obrti spre- 
jet do konca meseca novembra, možnosti in pogoji za uvoz opreme in reproma- 
teriala se bodo obravnavali v jeseni skupaj z ostalimi problemi deviznega re- 
žima, ki jih ni mogoče ločeno obravnavati. 

Zadolžitve, ki se nalagajo republiškemu sekretariatu za finance, bodo vse, 
razen naloge pod drugo alineo, obravnavane šele pred koncem leta, ker bo šele 
takrat možno uresničiti in oceniti ukrepe davčne politike, ki so bili letos spre- 
jeti. Predlog za spremembe temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov 
bo v razpravi po hitrem postopku v tem zboru verjetno 17. julija oziroma na 
eni izmed sej, ki bodo že v terri mesecu. 

Tovariš poslanec Cene Matičič je bil na sestanku odbora ves čas prisoten 
in je o razpravi v celoti seznanjen. Po tem poročilu bo izjavil ali se s stališčem 
odbora in skupine poslancev strinja ali ne. Ponovno poudarjam, da smatra odbor 
za proizvodnjo in promet in skupina poslancev, da k sklepom ni nujno postav- 
ljati rokov, ki sem jih pravkar navajal in ki so že v zapisku ugotovljeni. Pri 
tem se odbor zavezuje, da bo intenzivno spremljal časovno izvrševanje teh 
sklepov. 

Točka 2 in 3 predloga amandmaja sta medsebojno povezani; odbor in 
skupina poslancev sta ugotovila, da točke 3 amandmaja ni možno sprejeti, ker 
so bile samostojne obrtne zbornice ukinjene leta 1960 z zveznim zakonom. 
Samo s ponovno spremembo zveznega zakona bi lahko sprejeli sklep, s katerim 
bi naročili republiškemu izvršnemu svetu, da pripravi zakon, s katerim bi se 
ustanovile samostojne obrtne zbornice v republiki Sloveniji. 

Zato odbor in skupina poslancev vztrajata na svojem predlogu, ki je na 
strani 5, pod točko prva alinea, s katerim predlaga gospodarski zbornici repu- 
blike Slovenije, da v okviru obstoječe zakonodaje prilagodi svojo organizacijo 
tako, da bo omogočena obrtnim organizacijam in samostojnim obrtnikom ustrez- 
nejša povezava in reševanje njihovih problemov v okviru zbornice. 

Zato v imenu odbora in skupine poslancev zavračam točko 2 in 3 amandmaja. 
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V točki 4 amandmaja predlaga poslanec Cene Matičič, da naj se na strani 
9, točka 3, 1. alinea besedilo »prizadetim institucijam« brišeta in se namesto teh 
navedejo institucije. V smislu poslovnika Skupščine SR Slovenije zbor ne more 
s sklepi nalagati naloge institucijam, kot na primer gospodarski zbornici ali 
drugim institucijam, ki naj bi sodelovale z republiškim sekretariatom za fi- 
nance pri proučevanju sistema in oblike obračunavanja družbenih obveznosti 
oziroma prispevkov. Zato smo v našem predlogu namenoma prepustili izbiro 
partnerjev republiškemu sekretariatu za finance, ki naj sodelujejo pri prouče- 
vanju tega sistema in pri izdelavi ustrezne analize ter predlogov. Prav zaradi 
tega tudi nismo v točki 3 predloga sklepa navedli kot sonosilca naloge repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo, ker smatramo, da je bolj smotrno, če 
je samo eden izmed republiških upravnih organov nosilec naloge in naj sam 
poskrbi za ostale sodelavce. 

Prav tako ni mogoče sprejeti točko 5 amandmaja, ker republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja in republiške gospodarske zbornice kot samoupravne 
institucije s sklepom ni mogoče zadolžiti in jim postaviti rok za izvršitev naloge. 
Zato smo to vprašanje vključili tudi med priporočila in pri katerih roka izpol- 
nitve ne moremo postavljati. 

Glede predlogov ostalih poslancev, ki so sodelovali v razpravi, ki sicer niso 
konkretno formulirali svojih stališč, mi dovolite, da v imenu odbora odgovorim 
na nekatere njihove predloge, mnenja in sugestije. 

Poslanec Drago Seliger je predlagal, da bi bilo potrebno občinskim skup- 
ščinam in izvršnemu svetu naročiti, da posamezna vprašanja uredijo, oziroma, 
da jim naročimo, da se spoštujejo veljavni predpisi. Skupina poslancev in odbor 
smatrata, da tega ni potrebno posebej naročati izvršnemu svetu, ker je že itak 
dolžan, posebno pa so njegovi upravni organi dolžni skrbeti, da se zakoni izvr- 
šujejo, kar pa se tiče konkretnega vprašanja tiskarstva, ki ga je v razpravi 
omenil, pa je bilo ugotovljeno, da se akcija po posebnem sklepu republiškega 
izvršnega sveta na terenu že izvaja, da organi javnega tožilstva in notranjih 
zadev že preiskujejo primere nezakonitega opravljanja tiskarske dejavnosti. 

Glede na pripombo tovariša Dobrovoljca, direktorja poslovnega združenja, 
da naj bi se predlog zakona oi strokovnem izobraževanju po končanem obveznem 
šolanju sprejel pred pričetkom novega šolskega leta, pripominjam, da bo predlog 
za izdajo tega zakona predložen v obravnavo na seji zbora že 17. julija oziroma 
na eni naslednjih sej zbora. Skupina poslancev in odbor sta bila pri tem mnenja, 
da ta zakon ne bi smel biti sprejet po hitrem, temveč verjetno le po skrajšanem 
postopku, ker smatramo, da bi bilo potrebno, da gre ta zakon, ker zadeva tako 
široko družbeno področje, v širšo razpravo, Potrebno bi bilo, da se o njem 
izpovedo svoja mnenja še pred sprejemom zainteresirane institucije, česar naj- 
brž s sprejemom po hitrem postopku ne bi mogli zagotoviti. 

Po predlogu poslanca Sepetavca naj bi se vračala v obrt tista sredstva, ki 
jih ta plačuje. Pri tem je mislil, naj bi se vračala v obrt tista sredstva, ki so 
sposobna kot investicij sika sredstva. Ta sugestija je že zajeta v priporočilih 
občinskim skupščinam, da usmerijo sredstva anuitet bivših občinskih investi- 
cijskih skladov in sredstva skupnih rezerv občine ter sredstva iz obresti na 
poslovne sklade v modernizacijo in razširjeno reprodukcijo obrti. Po mnenju 
odbora in po mojem osebnem mnenju pa v to skupino sredstev ne moremo 
vključiti niti prometnega davka niti prispevka iz osebnega dohodka. 

Glede pripombe predstavnika društva zasebnih obrtnikov, tovariša Križaj a, 
ki je v svojih izvajanjih večkrat ponovil, da so problemi obrti v tem aktu 
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premalo poudarjeni, bi opozoril na moje uvodne besede, da osnovne ugotovitve 
o stanju in razvoju obrti, ki so zajete v stališčih in priporočilih, niso mogle 
vključiti celotne široke problematike obrti, ki pa je po mnenju skupine po- 
slancev in odbora ustrezno prikazana v posameznih materialih, ki so bila za 
današnjo sejo poslana vsem poslancem. 

V imenu skupine poslancev predlagam, da se amandma tovariša Ceneta 
Matičiča zavrne. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima poslanec Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
zvezi z utemeljitvijo tovariša Brumna glede zavrnitve mojega amandmaja bi 
omenil, da se strinjam z roki, ki so bili postavljeni in prosim, oziroma zahtevam, 
da se navedeni roki vnesejo v zapisnik. Glede točke 3, ki je po svoji vsebini 
vezana s točko 2 amandmaja, ugotavljam, da obstoječa pozitivna zakonodaja 
onemogoča resnejši pristop k združevanju obrtništva v samostojno specializirano 
zbornico. 

Zato sem prisiljen se strinjati s skupino poslancev s tem, da se, kot sem 
prvotno predlagal, v točki 5, 1. alinea priporočil črtata besedi »ali predlaga«. 
S tem se namreč vsaj aproksimativno približamo problemu, ki sem ga postavil. 

Prav tako sem prisiljen zaradi navedenih vzrokov umakniti tudi točko 4 in 
5 mojega predloga. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, ali vztrajaš pri tem, da 
se črtajo besede »ali predlaga-«. 

Cene Matičič: Da. Pri tem vztrajam in kolikor mi je znano, da na 
tem vztraja tudi zakonodajno-pravna komisija, kot navaja v svojem poročilu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Je potem še kdo, ki želi besedo? Besedo 
ima Ivan Brumen. 

Ivan Brumen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predlog oziroma ponovna zahteva poslanca tovariša Ceneta Matičiča, da se v 
priporočilih gospodarski zbornici v točki 5, 1. alinea črtajo1 besede »ali predlaga«, 
je skladen s predlogi zakonodajno-pravne komisije, ki sem ga v imenu skupine 
poslancev že v mojih uvodnih izvajanjih sprejel. 

Predsednik dr. Joža V i 1 f an : Ce ni nikogar, ki bi še želel sodelovati v 
obravnavi, lahko obravnavo sklenemo in preidemo na glasovanje. Iz vsega mate- 
riala je razvidno, da imamo pred seboj priporočila in sklepe, da imamo dodatek 
k temu aktu in da imamo pripombe zakonodajno-pravne komisije. Najprej bomo 
glasovali o spreminjevalnih predlogih zakonodajno-pravne komisije, nato o 
dodatnem predlogu priporočil in sklepov in na koncu še o samem predlogu. 

Ali se republiški zbor strinja z vsemi spremembami, katere je predlagala 
zakonodajno-pravna komisija? Ce ni pripomb ali ugovorov, smatram, da se 
republiški zbor s tem strinja. Prehajamo na glasovanje o dodatku. 

Ali se republiški zbor strinja z dodatkom, ki ga je skupina poslancv dala 
k predlogu priporočil in sklepov. (Poslanci se strinjajo.) Ker ne vidim ugovora, 
smatram, da se soglasno strinjamo s takim dodatkom. Prosim za glasovanje o 

3 
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predlogu. Tisti člani republiškega zbora, ki se s tako dopolnjenim predlogom 
priporočil in sklepov strinjajo, prosim, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog priporočil in sklepov_o razvoju 
obrtništva soglasno sprejel. 

S tem smo izčrpali 3. točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko 
dnevnega reda, ki je bila prvotno predvidena kot peta točka dnevnega 
reda, to je skupne rezerve gospodarskih organizacij po zaključnih računih za 
leto 1967 v SR Sloveniji. 

Za to točko ste prejeli gradivo, ki ga je obravnaval odbor za družbeni plan 
in finance in predložil zboru svoje poročilo, dodatno poročilo in predlog sklepov 
o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. Predlog 
sklepov je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila pismeno 
poročilo. Na podlagi pripomb zakonodaj no-pr avne komisije je odbor ponovno 
obravnaval predlog sklepov ter izdelal nov predlog, ki vam je bil predložen 
danes na seji zbora. 

Celotno gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu na podlagi 165. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Na sejo so bili vabljeni predstavniki repu- 
bliških skupnih rezerv, predstavnik službe družbenega knjigovodstva in pred- 
stavnik gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Ali želi kdo od predstavnikov dopolniti poročila? Besedo ima tovariš Ma- 
tičič, kot poročevalec odbora. Prosim. 

Cene Matičič: Tovarišice in tovariši poslanci. Odbor za družbeni plan 
in finance je na svoji seji obravnaval spremembe in dopolnitve, ki jih je pred- 
lagala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in pri tem zavzel 
naslednja stališča. 

1. Strinjamo se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakonodaj no- 
pravne komisije. 

2. Na podlagi teh sprememb, ki so sicer zgolj redakcijskega in formalnega 
značaja, predlaga odbor nov predlog sklepov o poslovanju skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij v SR Sloveniji, ki je bil pred začetkom naše današnje seje 
razdeljen vsem poslancem. 

3. Vsebina in intencije novega predloga sklepov se po svoji vsebini v niče- 
mer ne razlikujejo od poročila, ki vam je bilo dostavljeno 1. 7. 1968. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ko imamo sedaj vsa ta poročila pred 
seboj, lahko preidemo na obravnavo tega problema. Jaz imam prijavo člana 
službe družbenega knjigovodstva dr. Marije Kladnik, ki bi želela govoriti o tej 
stvari. Prosim. 

Dr. Marija Kladnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Služba družbenega knjigovodstva, ki vodi evidenco nad skladi skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij, je te sklade oziroma njihovo poslovanje v zad- 
njem letu pregledala. Skladi obstajajo že od leta 1961, ko so bili ustanovljeni z 
namenom, da zagotove sredstva za kritje poslovnih izgub, za sanacijo gospodar- 
skih organizacij in za pospeševanje njihove dejavnosti. Z ukrepi gospodarske 
reforme je bil v juliju 1965 izdan zvezni zakon o dopolnilnih sredstvih za 
skupne rezerve gospodarskih organizacij. Določal je, da v primerih, ko prispevki 
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iz osebnih dohodkov iz delovnega razmerja presegajo 8 a/o njihove osnove, pri- 
pada presežek, pri čemer prispevki iz osebnih dohodkov ne morejo presegati 
10 "°/o njihove osnove, republiškim skupnim rezervam za posebne namene. Re- 
publiški zakon je nato uvedel plačevanje 2 °/o posebnega prispevka iz osebnih 
dohodkov iz delovnega razmerja in sicer do konca leta 1966. Ta sredstva se vodi- 
jo ločeno na posebnem računu. Januarja 1966 pa je bila sprejeta tudi dopolnitev 
zveznega zakona o teh dopolnilnih sredstvih; po tem zakonu pripada 50% 
vplačanih dopolnilnih sredstev določenim potrebam in jih je bilo treba naložiti 
pri splošni gospodarski banki. Ta jih je nato naložila pri jugoslovanski banki 
za zunanjo trgovino, ki jih je lahko uporabila za kreditiranje izvoza opreme in 
za kreditiranje investicijskih del v tujini. Sicer pa so bila namenjena ta dopol- 
nilna sredstva kreditom za izplačevanje osebnih dohodkov delovnih organizacij, 
ki so zaradi ukrepov za uskladitev cen prišle v težave, za kreditiranje rekon- 
strukcij, ki povečujejo proizvodnjo in produktivnost, in za stroške za prekvali- 
fikacije delavcev. 

Uporabo sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij je republiški 
zakon, ki je bil sprejet leta 1966, na novo preciziral. Za občinske skupne rezerve 
je določil, da se lahko uporabljajo za izplačila minimalnih osebnih dohodkov, za 
kritje izgube, za sanacije in za pospeševanje dejavnosti gospodarskih organi- 
zacij; za republiške skupne rezerve pa je določil, da se lahko uporabljajo za 
sodelovanje z občinskimi skupnimi rezervami, če le-te nimajo dovolj sredstev 
za predvidene namene, in za pospeševanje dejavnosti posameznih gospodarskih 
organizacij, ki imajo širši gospodarski pomen. 

Skupne rezerve gospodarskih organizacij obstajajo danes pri vseh družbeno- 
političnih skupnostih. Večina občinskih skladov je bila ustanovljena že 1. 1961, 
nekateri leta 1962, nekateri pa 1963. leta. S temi gospodarijo povečini upravni 
odbori, le v Kamniku, Radovljici in Slovenskih Konjicah upravljajo skupne 
rezerve občinski sveti za gospodarstvo ali pa sveti za družbeni plan in finance. 
Delo članov upravnih odborov je na splošno brezplačno, le ponekod prejemajo 
sejnine ali nadomestila za izgubljeni čas. 

Upravni odbori skupnih rezerv lahko sami sklepajo pogodbe s posojiloje- 
malci ali pa pooblaste banke za te posle. Običajno se upravni odbori poslužujejo 
storitev bank in to na podlagi posebnih dogovorov in proti nadomestilom stro- 
škov, ki so bila pri posameznih bankah različna. Administrativno deloma pa 
tudi finančno poslovanje so za upravne odbore upravljale občinske skupščine. 

Upravni odbori skladov skupnih rezerv so odobravali sredstva v zadnjem 
letu v obliki kreditov, dotacije so bile le izjemne. Krediti so se odobravali po 
zelo različnih obrestnih merah in sicer od 1 do 9,5 °/o, najpogosteje pa po 8%. 
Odplačilni roki kreditov so bili od 10 dni do 25 let. Običajno pa so bili dogo- 
vorjeni med 5 in 10 let. Odločilna pri tem sta bila finančno stanje prosilca in 
namen kreditiranja. Upravni odbori so običajno poslovali po predpisih. Ugotov- 
ljene pa so bile tudi kršitve posameznih predpisov; tako na primer so bili 
odobreni krediti za obratna sredstva pa tudi dotacije uporabnikom, ki ne spa- 
dajo med gospodarske organizacije, ali pa so bili odobreni krediti za izplačilo 
polnih osebnih dohodkov. Znani so tudi primeri, da so prejemala kredite pod- 
jetja v likvidaciji itd. 

Obseg zahtevkov za kredite je pogosto presegal razpoložljiva sredstva. Niti 
republiške niti občinske skupne rezerve niso mogle zadostiti vsem zahtevkom. 

Sredstva skupnih rezerv iz leta v leto naraščajo. Dohodki so se večali, ker 
je naraščal dohodek gospodarskih organizacij, ki tvori osnovo za obračun pri- 

3* 
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spevkov v skupne rezerve. Sredstva skladov so se povečala tudi z najetimi 
krediti in pa z uvedbo dopolnilnega prispevka v letu 1965 do konca leta 1966. 
Med dohodki v letu 1967, ki so znašali nad 177 milijonov dinarjev, se je 60 % 
teh sredstev zbralo s prispevki gospodarskih organizacij iz doseženega dohodka, 
23 l0/o sredstev predstavljajo najeti krediti, vsi ostali viri pa so sestavljali samo 
17l0/o skupnih dohodkov. Med temi je bil najpomembnejši dopolnilni prispevek, 
obresti od danih kreditov in depozita od dopolnilnih sredstev. Čim bolj je rasla 
finančna moč skladov, tem bolj so rasla iz leta v leto tudi sproščena sredstva, 
namreč tista, ki se skladom vračajo in ki so sposobna za ponovno plasira- 
nje. Ta sredstva so tvorila v zadnjem letu 72 milijonov dinarjev in so 
pretežno pripadala odplačilom danih kreditov. Ostali del pa v glavnem pred- 
stavljajo vrnjena vezana sredstva. Ker so naraščali dohodki skupnih rezerv in 
ker so se večala sproščena sredstva, so temu primerno narastla tudi razpolož- 
ljiva sredstva skupnih rezerv. To so tista sredstva, s katerimi so upravni odbori 
teh skladov lahko razpolagali. Ta sredstva so znašala v letu 1967 nad 268 mili- 
jonov dinarjev. Manjši del teh sredstev, samo 16 °/», je bil porabljen za nepo- 
sredne izdatke in sicer za prenos dopolnilnih sredstev v kreditni sklad banke za 
rekonstrukcije, za odplačila kreditov, kritje izgub, za minimalnei osebne dohodke 
in za drugo. Ostali del, to je 84 "/o vseh uporabljenih sredstev v letu 1967, pa 
je bilo usmerjeno za kreditiranje. Pretežno so se odobravali krediti za pospeše- 
vanje dejavnosti gospodarskih organizacij, za kar je bilo porabljeno 58 :°/o 
sredstev. 

Za sanacije je bilo porabljenih okrog 17 "/o sredstev, krediti družbeno-poli- 
tičnim skupnostim so obsegali ll°/o sredstev, za kritje izgub in za kritje mini- 
malnih osebnih dohodkov pa je bilo dano le okrog 10'%> porabljenih sredstev. 
Razumljivo je, da je bila finančna moč republiškega sklada močnejša od 
občinskih skladov, saj je znašala stopnja prispevka v republiške skupne rezerve 
3®/», občine pa so imele možnost, da določijo v svoje skupne rezerve največ 
2<>/o prispevek. Razen tega pa so spadala k republiškim skupnim rezervam še 
sredstva dopolnilnega prispevka. Po potrebi so skladi najemali tudi kredite. 
Pri tem je značilno, da so znašali krediti pri občinskih skupnih rezervah 91 mili- 
jonov ali 44 '°/o njihovih sredstev, republiške skupne rezerve pa so imele tujih 
sredstev le 21 milijonov, kar pomeni 6®/o njihovih skupnih sredstev. Značilno 
je torej, da je od celotnih sredstev skupnih rezerv pripadalo v lanskem letu 
republiškim skupnim rezervam skoraj 2/s, vseh 60 občinskih skupnih rezerv pa 
je razpolagalo samo z dobro Vs vseh sredstev. To pomeni, da je finančna moč 
osredotočena pri republiških skupnih rezervah in da so občinska sredstva zelo 
razdrobljena. 

Občinske skupne rezerve so po obsegu sredstev zelo različne. Gospodarska 
moč posameznih občin in zato temu primeren priliv sredstev v skupne rezerve 
pa tudi različne stopnje prispevkov so vplivale na obseg teh sredstev. Več kot 
polovica, to je 62 °/o občinskih skladov, je uporabljala tuja sredstva. Značilna 
za občinske sklade so njihova majhna sredstva. Tretjina skladov ni imela v 
lanskem letu niti enega milijona lastnih in tujih sredstev. Z znatnejšimi sredstvi 
so razpolagale skupne rezerve gospodarskih organizacij v občini Maribor, ki je 
imela -/'3 tujih sredstev, in pa občina Ljubljana Center, ki je imela v skupnih 
rezervah 4/'s lastnih sredstev. Ta dva sklada skupaj pa sta razpolagala z V4 sred- 
stev vseh občinskih skladov. Zato je bila tudi intervencijska moč posameznih 
občinskih skupnih rezerv zelo različna in pogosto prenizka, da bi mogla zadostiti 
zahtevam gospodarstva. 
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Dohodki občinskih skupnih rezerv so znašali v 1967. letu nekaj nad 90 mili- 
jonov dinarjev. Sproščena sredstva so znašala nekaj čez 35 milijonov, tako da so, 
upoštevajoč še sredstva na žiro računih, znašala razpoložljiva sredstva v lanskem 
letu nad 134 milijonov dinarjev. Sredstva teh skladov so se v zadnjem letu 
močno povečala zaradi najetih novih kreditov in znatnih odplačil danih kreditov. 

Neposredni izdatki iz občinskih skupnih rezerv so se nanašali v glavnem 
le na odplačila najetih kreditov, nekaj za kritje izgub in za minimalne osebne 
dohodke, vendar skupna izplačila niso presegla niti 6 milijonov. Pretežno so bile 
občinske skupne rezerve porabljene v obliki kreditov. Krediti so bili odobreni 
za pospeševanje dejavnosti 471%, za sanacije 31%, za kritje izgub in minimalne 
osebne dohodke pa so občinski skladi odobrili 18 % vseh kreditov. Največ kre- 
ditov so' občinski skladi odobrili za pospeševanje dejavnosti gospodarskih orga- 
nizacij. Najbolj pogosti nameni odobrenih kreditov so bili za nabavo opreme, 
izgradnjo skladišč, preureditev objektov, ureditev delavnic, preusmeritev pro- 
izvodnje, rekonstrukcije, razširitev kapacitet, ureditev gostinskih obratov in 
restavracij, kritje zalog, sezonske zaloge, gradnjo raznih trgovin, povečanje 
likvidnosti, poravnavo dolgov dobaviteljem, reprodukcijski material, celo za 
popravila pisarniških strojev, za povečanje obratnih sredstev, za neenakomeren 
priliv sredstev, sanacijo vinogradov itd. Poleg naštetih namenov so dajali kredite 
tudi za kritje izgub, minimalne osebne dohodke in tako dalje. Nekateri skladi 
so odobrili večje število posojil, celo do 50, nekateri pa so v celem letu odo- 
brili samo po eno ali po dvoje posojil. Dotacije so bile redek pojav. Dane so 
bile za minimalne osebne dohodke, za kritje izgub ali za druge manjše potrebe, 
kot na primer za poravnavo obveznosti do dobaviteljev in podobno. Pogosto so 
bili ti krediti vezani za pogoj, da odobre kredite tudi poslovne banke, ali pa 
so bili odobreni krediti vezani na kredit republiških skupnih rezerv. Občinske 
skupne rezerve so pomagale številnim majhnim delovnim organizacijam pri 
premagovanju najrazličnejših težav in so imele pogosto premostitveni značaj. 
Podjetja so kredite običajno v redu odplačevala, nekatera pa so z odplačili v 
zamudi, ali pa so upravni odbori ugodili prošnjam, da so lahko podjetja odpla- 
čila prenesla na kasnejši čas. 

V večini primerov je bil intervencijski učinek skladov skupnih rezerv 
uspešen, mestoma pa bo prišel do izraza v kasnejših obdobjih — posebno v kme- 
tijstvu. Nekatere delovne organizacije pa so kljub prejetim sredstvom še vedno 
poslovale z izgubo, nekatere pa so prišle v prisilno upravo, druge v likvidacijo. 

Skupne rezerve so za občine danes edini vir sredstev, s katerimi lahko po 
potrebi intervenirajo in rešujejo finančne probleme na svojem območju. 

Dohodki republiških skupnih rezerv so v letu 1965 in 1966 naglo naraščali, 
zaradi uvedenega 2% dopolnilnega prispevka. V letu 1967 pa so ti dohodki padli 
več kot za polovico. Na slabo polovico so se zato znižala tudi razpoložljiva sred- 
stva. Od 91 milijonov uporabljenih sredstev republiškega sklada v letu 1967 je 
bilo dano gospodraskim organizacijam kreditov za pospeševanje dejavnosti 71,0/o 
sredstev, 25 P/o sredstev je bilo dano kreditov družbeno-političnim skupnostim, 
4l°/o pa so bili dani kot vezani depoziti za avans rudnikom Zagorje-Trbovlje. 

Upravni odbor republiških skupnih rezerv je sprejel lani 55 zahtevkov za 
dodelitev sredstev, 29 jih je zavrnil, od tega 16 zaradi pomanjkanja sredstev; 
26 prošnjam pa je bilo ugodeno in odobreno 116 milijonov. Od teh je bilo izkori- 
ščenih 73 milijonov. Dve posojili sta bili odobreni za kritje izgub, 12 kreditov 
je bilo odobreno za sanacijo, da se premagajo težave glede osnovnih in obratnih 
sredstev, za pospeševanje dejavnosti je bilo odobreno 12 kreditov; poleg teh je 
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bilo odobreno nekaj kreditov za izplačilo osebnih dohodkov in za sezonske za- 
loge, in sicer za dobo enega do1 treh mesecev. Vsi ti krediti so bili v redu vrnjeni. 

Republiške skupne rezerve so opravile v lanskem letu pomembno delo pri 
sanaciji in pospeševanju gospodarskih dejavnosti. Njihove naložbe so večinoma 
dolgoročnega pomena, zato se bo finančni efekt v večini "primerov postopoma 
povečal. Republiške skupne rezerve so pritegovale udeležbo občinskih skupnih 
rezerv, bank in samih gospodarskih organizacij, tako da je bil interes in pa 
nadzor nad kreditiranjem gospodarskih organizacij povečan in splošen. 

. Da zaključim. Služba družbenega knjigovodstva, ki vodi nadzor nad temi 
skladi, je mnenja, da sedanji čas, ko so se mnoge gospodarske organizacije znašle 
v velikih težavah, ni primeren, da bi se skupne rezerve ukinjale. Odigrale so 
pozitivno vlogo in so v znatni meri prispevale k pospeševanju proizvodnje in 
k odpiranju novih delovnih mest. Politika uporabe sredstev pa naj bi bila v 
bodoče bolj načrtna. Vendar bi kazalo v perspektivi te sklade le ukiniti, ker so 
ti v svoji funkciji večinoma investicijski skladi in bi se lahko poslovanje in 
njihova sredstva preneslo na poslovne banke. 

Dokler pa skladi skupnih rezerv obstajajo, naj se prispevki v te sklade ne 
povečujejo, da se ne bi v sedanjem času obremenitve gospodarskih organizacij 
povečale. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, lahko končamo obravnavo in preidemo na, glasovanje. Pred seboj 
imamo redigirano besedilo predloga sklepov o poslovanju skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij v SR Sloveniji. 

Prosim, besedo želi še tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Želel bi opozoriti na napako, ki se je vrinila v besedilo na strani 2 predloga 
sklepov, in sicer: »sodelovanje med občinskimi in republiškimi skupnimi rezer- 
vami in poslovnimi bankami je bilo nezadostno. Vzrok premajhnega sodelovanja 
so bile nekoordinirane akcije in tudi premajhna nerazpoložljiva, pravilno bi 
moralo pisati »razpoložljiva« sredstva. Prosim da predpono »ne« prečrtate. 

Na strani 3 v drugi vrsti naj se za besedami: »izgube gospodarskih organi- 
zacij naj se« dvakrat napisana besedica »se« prečrta. To sta dve tehnični napaki, 
ki sta se vrinili v tekst. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Torej s temi dvemi popravki imamo 
pred seboj dokončni predlog sklepov o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij, ki nam ga je pripravil odbor za družbeni plan in finance. 

Prehajamo na glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta 
predlog, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu pred- 
logu? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepov o poslo- 
vanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. 

S tem smo končali bivšo 5. sedanjo 4. točko in prehajamo na predlog zakona 
o katastru komunalnih naprav. To je naša bivša 6. točka. 

Situacija v zvezi s tem predlogom zakona je naslednja: predlagatelj zakona 
je izvršni svet, ki je določil kot svoja predstavnika tovariša Borisa Vadnjala 
in inž. Draga Lipiča republiškega sekretarja za urbanizem. 
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Predlog zakona so obravnavali odbor za organizacijsko-politična vprašanja 
našega zbora in odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodar- 
stvo gospodarskega zbora. Ta dva odbora sta dala zboru skupno pismeno poro- 
čilo, odbor za organizacijsko-politična vprašanja pa je dal še dodatno poročilo. 
Zakonodajno-pravna komisija je dala zboru dve pismeni poročili. Ali žele pred- 
stavniki odborov oziroma zakonodajno-pravne komisije še dopolniti svoja poro- 
čila? (Ne.) Izvršni svet? (Tudi ne.) 

Potem odpiram razpravo o tem predlogu zakona. (Ne javi se nihče.) Če ne 
želi nihče besede, prosim poročevalca odbora za organizacijsko-politična vpra- 
šanja, da pojasni, kakšno je stališče odbora do amandmaja zakonodajno-pravne 
komisije k 20. členu. (Poročevalec odbora sprejema amandma zakonodajno- 
pravne komisije.) Hvala lepa. Če ni nobenega, ki bi hotel diskutirati, lahko 
obravnavo sklenemo in preidemo na glasovanje. Najprej moramo glasovati o 
amandmajih odbora za organizacijsko-politična vprašanja, ki izhajajo iz poročil 
z dne 13. in 26. 6. ter o amandmajih zakonodajno-pravne komisije, ki izhajajo 
iz poročil dne 13. in 28. junija 1968. V smislu našega poslovnika moramo naj- 
prej glasovati o amandmajih. Ali se strinjate z amandmaji odbora za organiza- 
cijsko-politična vprašanja? (Poslanci se strinjajo.) Če ni nobenega prigovora, 
štejem, da se strinjate s temi amandmaji in potem postavljam ista vprašanja 
za amandmaje zakonodajno-pravne komisije. (Ni ugovora.) Torej so ti amand- 
maji sedaj inkorporirani v predlog zakona in lahko na ta način glasujemo o 
predlogu zakona v celoti. Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta predlog, 
da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu predlogu? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog zakona o katastru komunalnih 
naprav soglasno sprejel. S tem smo že pri naslednji prejšnji 7. točki dnev- 
nega reda, to je pri predlogu odloka o sofinanciranju nakupa elektronskega 
računalnika. 

Predlagatelj tega predloga je izvršni svet, ki je za svoja predstavnika določil 
člana izvršnega sveta Viktorja Repiča in dr. Viktorja Damjana, republiškega 
sekretarja za pravosodje in občo upravo. 

Predlog odloka so v naši skupščini obravnavali odbor za proračun repu- 
bliškega zbora, odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacijsko- 
političnega zbora, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in zakonodajno- 
pravna komisija, ki je dala svoje, pismeno poročilo. K predlogu odloka je dal 
pozitivno mnenje tudi prosvetno-kulturni zbor. 

Ugotoviti moramo še ali se zakonođajno-pravna komisija strinja z amand- 
maji odbora. (Da.) Tovariš Česnik daje znamenje, da se strinja. Moram vprašati 
še poročevalca odbora ali se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komi- 
sije. (Da.) Gre torej za med seboj usklajene amandmaje in je torej predpostav- 
ljati; da tukaj ni nobenega ugovora. Odpiram obravnavo. Zeli kdo govoriti o 
tem problemu? Prosim, tovariš Viktor Repič. 

Vi ktor Repič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ker 
je v obrazložitvi odl6ka o sofinanciranju nakupa elektronskega računalnika že 
podana utemeljitev potrebe po sodobnih mehanografskih sredstvih tudi na pod- 
ročju uprave, in je prikazan dosedanji potek priprav za usposobitev republi- 
škega elektronskega centra, bi uvodoma želel opozoriti le na nekaj pomembnej- 
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ših vprašanj, kar naj prispeva k boljšemu razumevanju zadeve in lažji odločitvi 
članov tega zbora ob sprejemanju predloženega odloka. 

Razvoj družbe terja ukrepe tudi na področju obdelave informacij predvsem 
s pomočjo tehničnih sredstev, pri čemer se doseže večja učinkovitost in brzina 
oziroma racionalizacija uprave nasploh. To pomeni boljše vodenje in uprav- 
ljanje. 

V Socialistični republiki Sloveniji imajo že mnoge organizacije tehnična 
sredstva, ki služijo temu namenu. Garnitur elektronskih računalnikov manjših 
kapacitete je že okrog 18, njihovo število pa bo naraščalo naprej. V takšni 
situaciji, razumljivo, sili v ospredje vprašanje večjega elektronskega centra, ki 
naj bi v slovenskem prostoru omogočil uporabnikom višjo stopnjo obdelave 
podatkov, istočasno pa predstavljal center, v katerem bi se arhivirale informaci- 
je za potrebe republike: Takšen center je brez dvoma eden od osnovnih elemen- 
tov enotnega in med seboj povezanega sistema, v katerem bi zelo širok krog 
uporabnikov od delovnih organizacij, občin, do republiških organov, našel svoje 
interese. Glavna karakteristika velikega centra je v široki možnosti obdelave 
podatkov in zato lahko ustreže potrebam tako javne uprave kot gospodarstva in 
tudi znanstveno raziskovalnega dela. Center ima torej širši družbeni pomen, saj 
omogoča v medsebojnem povezovanju še obstoječih mehanografskih strojev 
ali pa rezultatov njihovega dela, da so v najkrajšem času na voljo vsi potrebni 
in želeni podatki. Na drugi strani pa tako zastavljeno delo odpira nove mož- 
nosti mnogim uporabnikom pri reševanju številnih problemov in jih spodbuja 
k sodobnejši notranji organizaciji. 

Izvršni svet je pri razpravi o republiškem elektronskem centru v dveh 
odborih tega zbora leta 1966 in na to iskal in našel finančno najustreznejšo 
rešitev v sofinanciranju centra, ki ga je nabavilo združeno podjetje Iskra za 
svoje potrebe. Pri tem je moral seveda upoštevati situacijo, pogoje in razloge 
podjetja Iskre glede firme, od katere je stroj nabavljen. S sredstvi, navedenimi v 
odloku pravzaprav republika sofinancira povečanje tega centra, da bi tako na 
najbolj racionalen način bile zadovoljene širše potrebe družbe. Izvršni svet meni, 
da bodo z nabavo v odloku navedenega stroja za nekaj let zadovoljene vse po- 
trebe zainteresiranih uporabnikov iz področja gospodarstva, javne uprave in 
znanstveno raziskovalnega dela in zato v tem času ne bo sofinanciral nabave 
še kakega večjega računalnika. 

Kot pri vseh strojih je tudi tukaj predvidena doba poskusnega obratovanja, 
ki naj bi trajala do leta 1970. V tem obdobju bo na voljo potreben čas za nada- 
ljevanje že začetih priprav organizacijske narave in izobraževanja, čim večjega 
števila kadrov, programerjev in organizatorjev. V priprave bo prav tako po- 
trebno vključiti čim širši krog potencialnih uporabnikov predvsem pa zlomiti 
odpor do tovrstne tehnike, ki se zelo pogosto manifestira skozi zmotno mnenje, 
da takšni stroji vplivajo samo na zmanjšanje števila ljudi pri delu, ne pa tudi 
in še celo na dvig kvalitete dela in predvsem na hitrost v delu. 

Pri ocenjevanju rentabilnosti centra moramo upoštevati dva vidika. Eden 
je v tem, da center postane rentabilen takrat, ko začne ustvarjati dohodek. 
Drugi vidik je širši in se nanaša na uporabnika, ki z uporabo centra in njegovih 
uslug racionalneje in učinkoviteje posluje. Zato bi veljalo podpreti vse napore, 
ki so usmerjeni k sodobnejši organizaciji dela in obdelavi podatkov. 

Zavod Socialistične republike Slovenije za statistiko je že v preteklem ob- 
dobju začel z intenzivnimi organizacijskimi In kadrovskimi pripravami za upo- 
rabo elektronskega centra in je v ta namen skupina strokovnjakov proučevala in 
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pripravljala organizacijske rešitve. Samo v tekočem letu je izšolal 16 progra- 
merjev, ki že pripravljajo programe za elektronski center. 

Odobrena so tudi v teh dneh sredstva za delo za naprej tako, da se bodo 
lahko šolali kadri iz republiške in občinske uprave pa tudi drugih organizacij, 
ki bodo pozneje lahko organizirali obdelavo s pomočjo elektronskega centra za 
potrebe svojih organizacij. 

V preteklem šolskem letu je bila na višji upravni šoli organizirana vrsta 
tečajev za programiranje na sodobnih elektronskih računalnikih. Šolanje na 
teh tečajih je imelo namen, da čim večje število ljudi, različnih poklicev dobi 
potrebno znanje za aktivno uporabo računalnikov v svojem vsakdanjem delu. 

Od septembra preteklega leta do junija tega leta sta tekla dva ciklusa teča- 
jev. V prvem so predavali inozemski predavatelji, v drugem pa domači. Tečaj 
je obiskovalo 60 oseb. V novem šolskem letu bodo vpeljali tudi tečaje za orga- 
nizatorje, operaterje in vodilne delavce, predvsem pa nadaljevalne tečaje. Poleg 
tega je vrsto kadrov usposobila tudi univerza, matematični inštitut, inštitut 
»Jože Štefan« itd. Ustrezne kadre šolajo tudi druge delovne organizacije. 

Center bo organizacijsko postavljen tako, da bo na voljo širokemu krogu 
uporabnikov. Omogočil bo večjim organizacijam, ki imajo tudi večje potrebe, 
delo s pomočjo strojev. Organizacije kot npr. na področju socialnega zavarova- 
nja, zdravstvene službe, službe družbenega knjigovodstva, izobraževalne skup- 
nosti in podobne imajo prav gotovo tako kot javna uprava probleme z obsežno, 
drago in zastarelo administracijo in morajo iskati boljše, sodobnejše in učinko- 
vitejše rešitve. Z republiškim elektronskim centrom se odpira tehnična baza tudi 
za reševanje teh problemov. V sami javni upravi bo elektronski center znatno 
pripomogel k njeni modernizaciji. Lahko se bodo koncentrirale mnoge evidence 
in statistične obdelave, odpravljena bo lahko večtirnost v evidentiranju, zbira- 
nju in obdelavi podatkov. Vrsta poslovnih operacij se bo prav tako prenesla 
lahko na elektronski center, predvsem mislim na finančno poslovanje. Prisot- 
nost takih tehničnih sredstev pri delu uprave bo predstavljalo osnovni vir 
podatkov, s katerimi naj bi pri svojem delu razpolagali upravni organi in pred- 
stavniški organi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Odpiram obravnavo. Če ni nikogar, ki 
bi se želel udeležiti obravnave, jo tudi takoj sklepam in prehajam na glasovanje. 
Glasujemo najprej o amandmajih, ki sem jih prej omenil. Ali je kakšen ugovor, 
da amandmaje vključimo v predlog? (Ne.) Ugotavljam, da je republiški zbor 
sprejel te amandmaje in lahko preidemo na glasovanje o samem predlogu odloka 
o sofinanciranju in prosim člane republiškega zbora, ki so za ta odlok, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o sofinan- 
ciranju nakupa elektronskega računalnika. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
finančnem programu za sofinanciranje graditve osnovne šole Veržej. 

Tudi tukaj je predlagatelj izvršni svet, predstavnika pa sta tovariš Vladimir 
Bračič, član izvršnega sveta in tovariš Boris Lipužič, pomočnik republiškega 
sekretarja za prosveto in kulturo. 

Predlog so obravnavali odbor za proračun republiškega zbora, in odbor za 
družbenoekonomski sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora. Oba 
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sta predložila skupno poročilo. Zakonodajno-pravna komisija je tudi obravna- 
vala predlog odloka in dala pismeno poročilo. 

Zeli izvršni svet dopolniti obrazložitev? (Ne želi.) Zeli predstavnik odbora 
aH pa zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne želi.) Odpiram obravnavo. (Ne 
javi se nihče.) Ce ni nikogar, ki bi se hotel udeležiti obravnave, zaključujem 
obravnavo in prehajam na glasovanje. Ali ima kdo kake pripombe k amandma- 
jem? Ugotavljam, da se republiški zbor strinja z amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije, ki so v glavnem redakcijskega značaja. Sedaj prehajamo na 
glasovanje o tako dopolnjenem predlogu odloka in vabim člane republiškega 
zbora, ki so za ta predlog odloka, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o finanč- 
nem programu za sofinanciranje graditve osnovne šole Veržej. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt 
sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1968. 

Kot veste, smo to že obravnavali na seji dne 12. junija. Takrat je repu- 
bliški zbor odločanje o tem vprašanju odložil. Jaz bi to hotel posebej podčrtati, 
ker kakor ste videli izhaja iz dodatnega poročila predsednika upravnega odbora, 
da je bilo pisanje v javnosti in nekatere izjave take, da je bilo razumeti, kakor, 
da bi bili 12. 6. glasovali o zaupnici ali nezaupnici upravnemu odboru sklada. 
Taka informacija ne ustreza resnici, in je to tudi posebej navedeno v poročilu 
odbora za prosveto in kulturo, ki je to poročilo naknadno obravnaval. 

Predstavnik sklada je predsednik Ivo Tavčar. Ali želi tovariš Matičič, ki 
je predstavnik odbora, še dopolniti poročilo? 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Menim, da je potrebno mnenje odbora za družbeni plan in finance na- 

tančneje določiti glede na nekatere sklepe, ki jih predlagamo. Zato sem vas hotel 
seznaniti s sklepi, ki so navedeni na koncu strani 2 našega poročila. Odbor 
predlaga republiškemu zboru, da sprejme naslednje sklepe: 

1. da da soglasje k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti za leto 1968; 

2. da zadolži upravni odbor sklada, da še v letošnjem letu izdela načela 
za financiranje kulturnih dejavnosti v prihodnjem letu in merila za delitev 
teh sredstev; 

3. da izvršni svet prouči vprašanje strokovne analitske službe sklada, ki je 
za normalno delo upravnega odbora nujno potrebna; in 

4. da izvršni svet prouči možnost za zagotovitev dodatnih sredstev za tiste 
poklicne kulturne zavode, katerih normalno delovanje je po predloženi razde- 
litvi sredstev sklada ogroženo. Navedene točke sem namenoma prebral zaradi 
tega, da bi bilo republiškemu zboru dovolj prezentno in jasno, kaj predlaga 
odbor za družbeni plan in finance republiškemu zboru v sprejem. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: S tem komplicirate delo republiškemu 
zboru. Mi imamo predlog, da damo soglasje k finančnemu načrtu sklada. Ta 
odlok ste imeli pred seboj že 12. 6. in takrat smo imeli pred seboj tudi mnenje 
zakonodajno-pravne komisije, da je ta predlog odloka popolnoma v redu. Zdaj 
pa prosim predstavnika komisije, da pojasni stališče komisije do ostalih predlo- 
gov odbora. 
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Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V imenu članov zakonodajno-pravne komisije lahko izjavim, da zbor lahko 
sprejme predlagani sklep, seveda ne v obliki odloka, ampak kot poseben sklep, 
tako kot ostale dokumelnte, ki jih danes sprejemamo. Glede na določila 
poslovnika Skupščine SR Slovenije pa naj bo ta sklep priložen v pismeni obliki. 
Ali se držimo rokov, ali ne, ki jih določa 214. člen poslovnika, pa prepuščam 
odločitev tovarišu predsedniku. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, vi ste seznanjeni 
z materijo, jaz bi hotel samo zaradi natančnosti še enkrat ponoviti celotno 
situacijo. Prvo imamo odlok o soglasju, kateri je v vaših materialih in s katerim 
dajemo soglasje na načrt sklada za kulturne dejavnosti. Potem pa imamo še 
sklepe, ki nam jih predlaga odbor za kulturo in prosveto republiškega zbora 
in sicer: 

1. upravni odbor sklada je dolžan, da že v letošnjem letu izdela načela za 
financiranje kulturnih dejavnosti v prihodnjem letu in merila za delitev sred- 
stev, 

2. izvršni svet naj prouči vprašanje strokovno analitske službe sklada, ki 
je za normalno delo upravnega odbora nujno potrebna, 

3. da izvršni svet prouči možnost za zagotovitev dodatnih sredstev za tiste 
kulturne zavode, katerih normalno delovanje je po predloženi razdelitvi sred- 
stev sklada ogroženo. Želi morda kdo besedo? Prosim, tovariš Hočevar." 

Dr. France Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci. Želel bi spre- 
govoriti samo nekaj besed, čeprav bi vprašanja kulture, kulturne politike, 
položaj kulturnih ustanov ter financiranje kulture v naši republiki zaslužilo 
več besed in več pozornosti. Vendar nisem računal, da se bo ob tej priliki 
razvila takšna diskusija. Želel bi poudariti, da je stanje nekaterih ustanov in 
delavcev zelo težko, da njihovo delo trpi predvsem zaradi tega, ker financiranje 
ni urejeno, ni oprto na stabilne vire, oziroma ker nobeno leto ne vedo s kakš- 
nimi sredstvi lahko računajo in ker so odvisni od vsakoletne delitve sredstev. 
Zaradi tega je republiški sekretariat za kulturo in prosveto po nalogu izvršnega 
sveta proučil ta vprašanja in predložil material, iz katerega so vidne sistematske 
rešitve, in ki nam jasneje nakazuje rešitve teh vprašanj. Sekretariat za kul- 
turo in prosveto je nedavno predložil podoben material izvršnemu svetu, v 
katerem zelo dobro ilustrira stanje na področju kulture in ki kaže na bogastvo 
in razvejanost naše kulturne dejavnosti. Prav tako so v tem materialu podane 
karakteristike posameznih zvrsti kulture in njene dejavnosti. Vprašanje kako 
urediti financiranje kulture oziroma kulturnih ustanov in njenih posameznih 
dejavnosti pa ta material zelo skopo rešuje. Razumljivo je, da je to precej deli- 
katno in težko rešljivo vprašanje, s katerim se ukvarjajo vse republike in ga 
ni mogla nobena zadovoljivo rešiti. Republiški sekretariat za kulturo in prosveto 
je vodil razgovore s številnimi kulturnimi delavci, iz različnih področij kulture, 
da bi slišal nijhova mnenja. Republiški izvršni svet pa je v soglasju z zveznim 
svetom za prosveto in kulturo organiziral v Ljubljani medrepubliški posvet, 
predstavnikov republiških izvršnih svetov in sekretariatov za prosveto in kul- 
turo z namenom, da bi zbral mišljenja in informacije, kako v posameznih repu- 
blikah nameravajo urejati, oziroma kako so deloma že uredili ta vprašanja. To 
gradivo je že urejeno, o katerem bo izvršni svet še pred počitnicami razpravljal 
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z namenom, da dobi republiški sekretariat določene bolj čvrste pobude za na- 
daljnje reševanje tega vprašanja. Na vsalk način pa si bo izvršni svet prizadeval 
skupaj z republiškim sekretariatom za kulturo in prosveto, da bo ta vprašanja 
predložil republiški skupščini takoj po skupščinskih počitnicah v obravnavo. 
V zvezi s to zadolžitvijo bi bilo primerno, da bi se tudi upravni odbor sklada 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti s svoje strani pripravil na to obravnavo. 
Hočem povedati s tem, da ne bi skladu naložili nalogo, ki jo po mojem mnenju 
ne bi mogel sam rešiti. Sklad naj na podlagi svojih izkušenj le prispeva pri 
iskanju rešitev. Menim, da bi bila ta naloga sicer za sklad prehudia, saj so ti 
problemi težki, vemo pa, da sklad nima zadostne strokovne opore, da bi te 
pripravil. 

Glede strokovne analitske službe se bomo morali odločiti ali bomo na 
kulturnem področju obdržali obstoječe tri sklade, ali pa jih bomo imeli več. 
Ne verjamem, da bomo te sklade unificirali, čeprav je to odvisno od vaše odlo- 
čitve glede na to, da so ta področja kulture zelo različna in ti skladi zelo raz- 
lično formirajo svoj dohodek. Na primer sklad za pospešitev filmske proiz- 
vodnje oblikuje svoja sredstva v glavnem iz prispevka od vstopnine kino pred- 
stav. Tako ima vsak sklad s področja kulturne dejavnosti določene specifičnosti, 
ki jim omogoča tudi poseben način zbiranja sredstev. Ce bomo vsakemu skladu 
naložili dolžnost organiziranja analitske službe, potem, tovariši poslanci, bomo 
imeli zelo drago administracijo-. Sedaj imamo na področju kulture in prosvete, 
na primer v zavodu za šolstvo 40 ljudi, v pedagoškem inštitutu 6 ljudi, v repu- 
bliškem sekretariatu okoli 25 ljudi, republiška izobraževalna skupnost in inštitut 
postopoma ustvarjata svoj aparat, in če bomo vsakemu skladu še povečali 
administracijo, potem ne vem, če bomo s tem našli pravo pot. Menim, da je 
to v nasprotju z našimi težnjami, da racionaliziramo upravo na tem področju. 
Ne vidim drugega izhoda, kot da republiški sekretariat za kulturo in prosveto 
spremenimo v servis, ki bo deloval za vse te samoupravne institucije. Repu- 
bliški sekretariat za kulturo in prosveto bo sčasoma popolnoma zgubil svoj 
dosedanji značaj in se bo spremenil iz državnega organa v servis vseh teh 
samoupravnih organov na področju znanosti, kulture, šolstva in umetnosti. 
To bi moral postati visoko kvaliteten strokovni organ, ki bi res lahko nudil 
tako pomoč, kot jo sklad za pospeševanje kulture potrebuje. Ne vidim rešitve 
tega vprašanja v tem, da formiramo pri vsakem skladu posebno analitsko 
službo, ampak v tem, da republiški sekretariat za prosveto in kulturo pretvo- 
rimo v mnogo kvalitetnejšo in bolj strokovno službo, kot je pa to danes. Tako 
bo lahko ta sekretariat nudil potrebno tehnično oporo in opravljal strokovne 
analize. Moram reči, da se tudi v izvršnem svetu glede tega ne nahajamo v 
najboljšem položaju. Včasih, kljub vsej dobri volji tovarišev, ki delajo v repu- 
bliškem sekretariatu za prosveto in kulturo, ne najdemo dovolj strokovne 
opore za reševanje posameznih vprašanj. To je prav gotovo problem, ki ga 
moramo v naslednjem obdobju rešiti. 

Tretja točka narekuje proučitev možnosti za zagotovitev dodatnih sredstev 
za poklicne kulturne zavode, katerih normalno delovanje je po predloženi raz- 
delitvi sredstev sklada ogroženo. Izvršni svet, se izvedbi naloge ne more pro- 
tiviti. Toda, znano vam je, s kakšnimi napori smo poiskali dodatna sredstva 
za financiranje šolstva. Ne bi hotel ničesar prejudicirati, dvomim pa, če je 
taka rešitev sploh možna in realna za letošnje leto. Menim, da bo treba v bo- 
doče programirati tako, da bomo za naslednje leto pripravili drugačne sistem- 



62. seja 

ske rešitve in se tudi dogovorili, kaj bo financirala republika. Tu smo sedaj 
na razpotju. Treba bo dobro razmisliti, ali bomo določene kulturne institucije 
prenašali v republiško ali v občinske pristojnosti, ali pa bomo vodili kulturno 
politiko v odnosu do samoupravnih ustanov. To so po mojem mnenju tiste 
odločitve, o katerih se bo. treba v bodoče jasno opredeliti, zlasti če menite, da 
bi naj izvršni svet poiskal sredstva tudi za tiste kulturne ustanove, do katerih 
republika do sedaj ni imela ustanoviteljskih pravic. Apeliral bi na zbor, da 
tudi o tem razmisli. V letošnjem letu nimamo za to nobenih realnih možnosti. 
Na te okolnosti sem hotel opozoriti zaradi tega, da ne bomo stvari napačno 
ocenjevali, češ, možnosti so, samo volje primanjkuje. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Rad bi poudaril le to, da obveznost izvršnega sveta, da prouči vprašanje 

strokovnosti analitske službe, ne prejudicira, kakšen bo odgovor. Ce proučitev 
pokaže, kakšna je najboljša rešitev izpopolnjevanja ali pa razvijanja sekre- 
tariata za prosveto in kulturo, je to ravno tako pozitivno rešeno vprašanje. 

Glede pripomb tovariša Hočevarja v zvezi z zavezovanjem upravnega od- 
bora pa mislim, da lahko dajemo upravnemu odboru sklada samo priporočila 
ne pa da ga neposredno zadolžujemo. Glede na to, kar je tovariš Hočevar po- 
vedal, da pripravlja izvršni svet skupaj s sekretariatom materiale o formiranju 
kulturne politike, ki nam bodo predloženi septembra meseca, nastane res vpra- 
šanje, ali ne bi bilo umestno, da izvršni svet pritegne k temu delu tudi upravni 
odbor sklada, pri čemer seveda potreba po priporočilu odpade. 

Besedo želi tovariš Seliger. 

Drago Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci. Predlogi, ki jih daje 
naš odbor za kulturo in prosveto, izhajajo iz materiala, ki je odbor razpravljal. 
V svojem poročilu smo zlasti poskušali odgovoriti na pojasnila, ki jih je pred- 
sednik upravnega odbora sklada predložil v pismeni obliki. Mislim, da je delno 
na naše predloge odgovoril tovariš predsednik dr. Joža Vilfan. Namreč, če smo 
v našem predlogu uporabili besede, s katerimi nalagamo upravnemu odboru 
določene naloge v imperativni obliki, jih seveda tudi umikamo in priporočamo 
skladu, da se zavzame za rešitev problema, ki je že več let prisoten. Gre za 
načela in kriterije, po katerih naj, se financirajo kulturne ustanove. V tem zboru 
je že bila živahna razprava, v kateri smo ugotavljali, da so kulturne institucije 
v neenakopravnem položaju. Močni so bili očitki, da se pretežna sredstva 
namenijo ustanovam, ki delujejo v Ljubljani. Odbor za kulturo in prosveto je 
ugotovil, da sklad nima objekti vizir anih kriterijev, po katerih bi delil ta sred- 
stva, zlasti še, ker je funkcija tega sklada povsem nova in ker so se v lanskem 
letu spremenile in povečale njegove naloge z novo vsebino dela. Vprašanje ime- 
novanja odbora je nedvomno potrebno še opraviti. 

Glede vprašanja, o katerem je tovariš dr. Hočevar razpravljal, nismo zato, 
da povečujemo administracijo vseh skladov, vendar, če pozorneje pregledate 
poročilo predsednika sklada in drugi material, boste na vsakem drugem od- 
stavku našli navedbe: »nimamo podatkov, nismo dobili podatkov-« itd. Skratka, 
strokovna služba sklada je v mnogočem odpovedala in naš odbor se zavzema 
za to, da je potrebno strokovno službo vzpostaviti. Ni toliko pomembno ali bi 
to opravljal servis za vse sklade ali republiški sekretariat za prosveto in kulturo, 
prav gotovo smo za najbolj racionalno rešitev. Nikakor pa nismo za to, da bi 
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pri vsakem skladu postavljali in profesionalizirali analitsko službo. Prav tako 
predlagamo, da se prouči, torej ne naročamo, možnost za zagotovitev dodatnih 
sredstev za nekatere poklicne zavode, ki so v velikih finančnih težavah. Odbor 
je imel pred očmi isto ugotovitev, ki jo je izrazil tovariš podpredsednik dr. Ho- 
čevar, ki sem jo sam v istem smislu formiral na seji odbora. Dvomim, da bi 
lahko v teh prizadevanjih za saniranje šolstva, kjerkoli dobili sredstva, kljub 
temu so člani odbora menili, da se taka naloga naloži upravnemu odboru 
siklada. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Mislim, da po tem pojasnilu, 
ki ga je dal predsednik odbora, lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo 
ločeno, in sicer o odloku posebej in o sklepih posebej. 

Prehajam torej na glasovanje in dajem najprej na glasovanje odlok o 
soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti za leto 1968 in prosim člane republiškega zbora, ki so za tak odlok, 
da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti 
takemu odloku? (Dva poslanca dvigneta roko.) Se je kdo hotel vzdržati? (Sest 
poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je z dvema glasovoma proti in šestimi vzdržanimi glasovi 
republiški zbor sprejel odlok o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slove- 
nije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1968. 

Sedaj prehajamo na glasovanje o sklepih, ki jih je naš odbor predlagal, 
in sicer da priporočimo upravnemu odboru sklada, da izdela principe kulturne 
politike, tako da bodo že lahko uporabljeni za razdelitev za leto 1969, da pri- 
poročamo izvršnemu svetu, naj prouči vprašanje strokovne analitske službe in 
tretjič, da prosimo izvršni svet, naj prouči možnost za zagotovitev dodatnih 
sredstev za tiste poklicne kulturne zavode, katerih normalno delovanje je po 
predloženi razporeditvi sredstev sklada ogroženo. 

Ali kdo zahteva ločeno glasovanje za te posamezne sklepe? (Ne.) Ali lahko 
skupaj glasujemo o teh treh sklepih? (Da.) Vidim, da pritrjujete temu predlogu 
in prosim sedaj člane republiškega zbora, ki so za te tri sklepe, da dvignejo 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti tem sklepom? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor z enim vzdržanim glasom sprejel sklepe, 
kakor jih je predlagal odbor za prosveto in kulturo. 

S tem smo tovariši in tovarišice, izčrpali še tudi to predzadnjo točko našega 
dnevnega reda in lahko preidemo na zadnjo točko dnevnega reda, 
to so volitve in imenovanja. 

Pred seboj imate dva odloka in sicer, odlok o izvolitvi predsednika okrož- 
nega sodišča v Mariboru in odlok o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Kranju. 

Najprej preidemo na predlog odloka o izvolitvi predsednika okrožnega 
sodišča v Mariboru, za katerega je predlagan tovariš Branko Vezovišek. Zeli 
predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Odpiram obravnavo. 
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, jo zapiram in dajem odlok na gla- 
sovanje. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za odlok o izvolitvi predsednika 
okrožnega sodišča v Mariboru, kakor je tukaj predlagano, da dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je odlok o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Ma- 
riboru soglasno sprejet. 

Imamo še odlok o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Kranju, za kate- 
rega je predlagan tovariš Lojze Cuznar, sedanji občinski javni tožilec v Kranju. 
Komisija nima nobene dopolnitve k temu! Odpiram obravnavo. Želi kdo besedo? 
(Ne javi se nihče). Če ne, jo zapiram in dajem odlok na glasovanje. 

Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta predlog, da dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor odlok o izvolitvi sodnika okrožnega sodi- 
šča v Kranju soglasno sprejel. 

S tem je, tovariši in tovarišice, naš dnevni red izčrpan. Hvala lepa! 

(Seja je bila zaključena ob 13.10.) 



REhJMIŠKt 2B0R 

63. seja 

(17. in 18. julija 1968) 

Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

in Marija Mesaric, 
podpredsednik republiškega zbora. 

Začetek seje ob 8. uri. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Začenjam 63. sejo 
republiškega zbora naše skupščine. 

Kot vidite iz materiala, ki ste ga prejeli pred našo sejo in ki ste ga našli 
na klopi, bomo imeli zelo naporno in dolgo sejo. Tu obstaja možnost, da mi 
to sejo nadaljujemo tudi jutri. Najprej sem poslal vabilo z dnevnim redom, 
naknadno pa še opozorilo, da bi mogli dnevni red seje na začetku današnje seje 
razširiti z gradivom, ki ste ga naknadno prejeli. Vi boste sami odločali ali bomo 
razširili naš dnevni red ali ne, in s tem tudi ocenili ali bomo mogli to delo 
opraviti glede na to, da je precej materialov, ki ste jih prejeli šele danes. 
Skušal pa bom sejo voditi tako, da bi s primernimi odmori dal možnost vsem 
članom republiškega zbora, da pogledajo še tiste materiale, ki ste jih danes 
dobili na svojih klopeh. Namen je torej ta, da bi tako razporedili odmore in 
celotno delo, da bi kljub temu, da ste materiale dobili šele danes, mogli delo 
opraviti. Ce bomo sprejeli odločitev, da dnevni red razširimo, potem vsi 
skupaj prevzamemo obveznost, da bomo res tudi do konca zdržali in imeli ves 
čas kvorum, da bomo lahko o vseh teh stvareh, katere so pred nami na dnev- 
nem redu, sklepali. 

Vabim vas na ta napor zaradi tega, ker bi s tem lahko končali naše delo 
pred počitnicami. V smislu poslovnika bi morali počitnice začeti že 15. tega 
meseca in če bi takole postopali kakor vam predlagam, potem bi imeli samo 
tri dni zamude. Ce z našim programom ne bi končali na tej seji pa se bojim, 
da bi morali imeti še eno sejo, ker so, kakor veste, na dnevnem redu mnogi 
predpisi, mnoge odločbe, na katere ljudje že težko čakajo in bi bilo politično 
gotovo boljše, če bi mi te stvari opravili pred počitnicami. 

Se eno stvar bi rad omenil, preden preidemo na rutinsko ugotavljanje 
dnevnega reda. Predsednik kluba poslancev me ie orosi L da vas vse tudi 
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danes opozorim na to, da je bila vsem vam poslana anketna pola za delo po- 
slanca. Ta anketna pola je že približno tri tedne v naših rokah. Dosedaj je 
bilo vrnjeno le nekaj izpod dveh tretjin teh pol. Predsednik kluba, kateremu 
je dal kakor veste že predhodno podporo tudi predsednik skupščine, prosi, da 
bi tisti člani republiškega zbora, ki do sedaj niso odgovorili na anketo, to 
čimprej napravili. 

Prehajam na redni postopek. Predvsem vas obveščam, da so naslednji to- 
variši in tovarišice prosili za to, da jim oprostimo, ker ne bodo navzoči na 
današnji seji. To so: Anton Petkovšek, inž. Anamarija Turk, Vinko Hafner, 
Franjo Ledinek, Jože Tepej in dr. France Hočevar. Je kak ugovor? (Ne.) Ugo- 
tavljam, da so ti tovariši opravičeni in hkrati ugotavljam, da smo sklepčni 
in da lahko pričnemo z delom. 

Pred ugotavljanjem dnevnega reda vas nadalje na osnovi člena 312. našega 
poslovnika obveščam, da sta republiški in prosvetno-kulturni zbor sprejela v 
enakem besedilu predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR 
Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Na osnovi 210. člena našega 
poslovnika pa vas obveščam, da je ustavno sodišče Jugoslavije sprejelo sklep 
o pričetku postopka za presojo zakonitosti in ustavnosti zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah. In končno vas obveščam o tem, 
da sva se sporazumela s predsednikom gospodarskega zbora, da predlagava, 
da na skupni seji poslušamo uvodne referate in sicer za stanje in razvoj kme- 
tijstva v naši republiki in za zunanjetrgovinsko izmenjavo in probleme deviz- 
nega režima. Najprej pa bi vas vprašal, ali se strinjate s to mislijo, da bi mi 
imeli skupne referate. Ne vidim ugovora, zato smatram, da se strinjate s tem, 
da bomo referate poslušali skupaj. To me seveda opozarja na to, da dam še 
drug dodatni predlog, namreč, da dnevni red kakor vam je bil predložen neko- 
liko drugače razvrstimo in to zaradi tega, da bi najprej obravnavali tiste točke, 
katere imamo skupno z gospodarskim zborom, ki tudi danes zaseda in šele 
kasneje točke, katere imamo skupne z drugimi zbori. 

Prehajamo na odločanje o dnevnem redu. Ali se strinjate, da dnevni red, 
ki vam je bil predlagan dne 9. 7., razširimo še z dodatnimi točkami, ki sem vam 
jih poslal dne 12. 7. Ali se strinjate torej, da vključimo v naš dnevni red še 
predlog zakona o organizaciji davčne službe, zunanjetrgovinsko menjavo in 
probleme deviznega režima, povečanje invalidskega dodatka, zakon o prispevku 
za dodelitev stanovanj za udeležence NOV in zakon o obveznem sprejemanju 
pripravnikov. Ali ima kdo kak ugovor? Besedo želi tovariš Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik. Menim, da je ta predlog pre- 
obširen, ker je 20. točka dnevnega reda neizbežna, zato predlagam, da ostanemo 
pri prvotnem predlogu dnevnega reda. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak ugovarja, pojasnil pa 
bi, da so vse te dodatne točke zelo nujne, zaradi česar smo šli na to, da jih 
naknadno vključimo, razen če vam je ljubše, da imamo še eno sejo kasneje 
julija meseca. To bi bilo tudi boljše za administrativno delo tu v naši skupščini, 
Če ni ugovorov, prosim, da enostavno glasujemo. Besedo želi tovariš Cene 
Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Jaz 
bi se strinjal s tem predlogom dnevnega reda, vendar ob pogoju, da ne bi danes 

4 



50 Republiški zbor 

preveč hiteli s sejo zato, da bi bili jutri prosti, kajti vprašanja so tako pomemb- 
na, da zahtevajo dokaj obširno diskusijo in konfrontacijo mnenj. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, vse bom storil, da bo 
diskusija tekla umirjeno, s primernimi odmori in da bo končna odločitev o 
tem, kdaj pretrgamo današnjo razpravo in nadaljujemo jutri, v vaših rokah. 

Kdor je za to, da razširimo dnevni red, naj dvigne roko! (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (6 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je večina sprejela razširitev dnevnega reda. Potemtakem 
izgleda spremenjeni dnevni red takole: 

1. odobritev zapisnika 62. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog stališč, sklepov in priporočil s področja zaposlenosti in zapo- 

slovanja; 
4. stanje in razvoj kmetijstva v Sloveniji; 
5. zunanjetrgovinska menjava v Sloveniji in problemi deviznega režima; 
6. predlog stališč, priporočil in ukrepov za nadaljnji razvoj gospodarstva; 
7. predlog zakona o prispevku za graditev stanovanj za udeležence narod- 

noosvobodilne vojne; 
8. predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov; 
9. predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka od 

prometa blaga na drobno in uporabi sredstev iz tega davka;- 
10. predlog stališč o materialnem položaju šolstva; 
11. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 

(republiškega proračuna) za leto 1967; 
12. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR 

Slovenije za leto 1968; 
13. predlog zakona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji; 
14. predlog zakona o spremembi zakona o izobraževalni skupnosti in o 

financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji; 
15. predlog zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov in o urejanju 

pripravništva v delovnih organizacijah; 
16. predlog stališč SR Slovenije k sistemu zdravstvenega varstva in zdrav- 

stvenega zavarovanja; 
17. osnutek zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, 

civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov; 
18. osnutek zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919; 
19. predlog odloka o povečanju invalidskega dodatka; 
20. volitve in imenovanja. 

Prosim ali ste soglasni s tem dnevnim redom? Ali predlagate kake spre- 
membe ali dopolnitve? (Ne.) Ker ne vidim nobenega takega predloga, ugotav- 
ljam, da je ta dnevni red sprejet, in potem lahko preidemo na 1. točko 
dnevnega reda, to je na potrditev zapisnika 62. seje našega zbora. Vi 
ste zapisnik prejeli v materialih in vprašam ali je kaka pripomba, ali predlog 
za kako spremembo? (Ne javi se nihče.) Ker take pripombe ni, ugotavljam, da 
je republiški zbor zapisnik 62. seje potrdil. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vpraša- 
nja, in sicer imamo na vrsti najprej vprašanje poslanca Borisa Butine. Na nje- 
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govo vprašanje bo odgovoril tovariš Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta. Pro- 
sim tovariša Štruklja, da prevzame besedo. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na vprašanje tovariša Borisa Butine, poslanca republiškega zbora, dajem na- 
slednji odgovor. 

Vprašanje je bilo postavljeno v zvezi s pomanjkljivostmi v izvajanju davčne 
politike in z ugotovitvijo, da je rešitev tega problema pogojena z ustreznimi 
kadrovskimi in organizacijskimi izpolnitvami finančnih in gospodarskih služb pri 
občinah in v republiki in se glasi tako: Ali je kadrovska zasedba in organizacija 
republiškega sekretariata za finance, republiškega sekretariata za gospodarstvo 
in ustreznih služb pri občinskih skupščinah zadovoljiva in je kos obširnim 
nalogam, ki so. jim naložene z zakoni in priporočili skupščine. Drugič, če te 
službe niso ustrezno kadrovsko zasedene in organizirane, kaj je izvršni svet 
ukrenil in kaj namerava podvzeti, da se zagotovi izvajanje zakonov, skupščin- 
skih priporočil in sklepov. 

Preden preidem na odgovor, bi uvodoma želel poudariti naslednje: Zasledu- 
joč organizacijo uprave lahko ugotovimo, da se je ta od leta 1945 dalje nenehno 
spreminjala in prilagojevala družbenemu in ekonomskemu razvoju. V povojnih 
letih je bila izrazit državno oblastveni organizem s širokimi pooblastili in pri- 
stojnostmi, ker je postala uprava v obdobju planskega usmerjanja gospodarstva 
na številnih družbenih področjih operativno upravni vodnik in usmerjevalec 
gospodarstva, neposredna sila vseh gospodarskih aktov in razširjene reproduk- 
cije in neposredni izvrševalec družbenih služb. 

Uvedba samoupravljanja in njegov razvoj sta bistveno prispevala, da se 
je vloga uprave spremenila in omejila na neposrednega izvrševalca zakona, da 
skrbi za zakonitost in opravljanje strokovnih služb za skupščinsko in politično 
izvršilne organe. Kritik na račun delovne uprave je bilo izrečenih že veliko 
preveč, premalo pa je bilo storjenega za njen nadaljnji in uspešni razvoj, kakor 
tudi za uveljavitev njenega mesta in vloge v današnji družbi. Ni čudno, da je 
stalna kritika pripeljala do tega, da je delo v upravi v splošnem pojmovanju 
postalo manj vredno in zapostavljeno, čeprav navzven izenačujemo delavca v 
javni upravi z delavci v proizvodnji in delavci v družbenih službah. To pojmo- 
vanje in neurejeno nagrajevanje povzroča močno fluktuacijo upravnih delav- 
cev v škodo uprave in v korist drugih dejavnosti. Saniranje in urejanje uprave 
se je pričelo z njeno racionalizacijo, ko je odpravila vrsto nepotrebnih obrazcev 
ter skrčila število zaposlenih. Število delavcev se je od 1. 7. 1967 do 1. 11. 1967 
zmanjšalo v republiški upravi za 12 '°/a. Število delavcev v občinskih upravnih 
organih pa se v istem obdobju prav tako nenehno zmanjšuje tako, da smo 
imeli 1. 7. 1965. leta 6218 delavcev, od 1. 11. 1967 pa 4992 delavcev, skupno torej 
za 1226 ali za 24,6 °/o manj delavcev. Da bi se zagotovila čim večja samouprav- 
nost in da bi prišle do izraza notranje specifičnosti posameznih organov, se je 
sistem delitve dohodka močno razvejal s tem, da je izgubil potrebno enotnost in 
trdnost. Posledice so te, da imajo delavci v upravnih organih za podobno delo 
precej različne dohodke, ki pa po večini niso rezultat različnega individualnega 
dela, temveč so rezultat različnih finančnih razmer v posameznih organih, raz- 
ličnih pogledov na delo in različnih konceptov izvajanja samoupravljanja 
nasploh. 

Poleg nekaterih notranjih vzrokov neurejenosti v delitvi dohodka pa so 
tudi zunanji vzroki neurejenega stanja na tem področju. Med glavnimi vzroki 

4» 



52 Republiški zbor 

je zlasti ta, da je bilo delo uprave že samo po sebi neustrezno družbeno vredno- 
teno, da se upravi ni priznalo ustrezno mesto v okviru drugih družbenih dejav- 
nosti, kot posledica tega pa, da so bili upravni organi pri razporejanju in delitvi 
proračunskih sredstev za potrebe njihovega delovanja verjetno premalo upo- 
števani. 

S tega vidika je bila, na primer, republiška uprava celo slabše upoštevana 
kot so bile uprave večjih občinskih skupščin, čeprav ni mogoče dvomiti, da je 
v poprečju strokovnost republiške uprave precej višja. 

Neurejeno stanje na področju osebnih dohodkov, nagrajevanje delavcev v 
upravi, nizki osebni dohodki je prav gotovo glavni razlog, da strokovni kadri 
zapuščajo delo v upravi. Samo v razdobju od 1. maja 1965 do 31. 7. 1967 je 
odšlo iz republiških upravnih organov 125 strokovnih delavcev, ekonomistov 
in pravnikov, od tega v druge delovne organizacije zaradi boljših prejemkov 
106 delavcev, 19 pa jih je odšlo v pokoj. Kljub razpisom ni bilo mogoče dopol- 
niti z ustreznim kadrom 65 sistemiziranih delovnih mest strokovnih delavcev, 
odhajanje strokovnih kadrov iz uprave pa še še nadaljuje in postaja že resen 
problem. Zato je treba preprečiti nadaljnje odhajanje visoko strokovnih kadrov, 
hkrati pa skrbeti, da dobijo upravni organi nove strokovnjake. S precejšnjo 
gotovostjo je tudi pričakovati, da bodo občinske skupščine na podoben način 
uredile to vprašanje za svojo upravo. Povsod je namreč opaziti velika priza- 
devanja in se postavljajo odločne zahteve, naj se nesorazmerja v osebnih do- 
hodkih odpravijo. Kot smo to že storili drugod, kot na primer v sodstvu, bi 
bilo prav, da bi tudi področje javne uprave postavili v večjo odvisnost od stanja 
naše celotne ekonomike, glede notranje delitve osebnih dohodkov pa bi morali 
upoštevati splošno gibanje in stanje v gospodarstvu, oceno vrednosti posameznih 
delovnih mest, izkušnje, prakso in podobno. Zaradi izravnave sedanjih različnih 
osebnih dohodkov bi bilo potrebno določiti družbene okvire, ki naj bi bili 
splošna osnova za ustrezna poprečja in tudi za morebitne razlike. Posebna ko- 
misija pri republiškem sekretariatu za pravosodje in občo upravo je že izdelala 
teze za določanje sredstev za delo republiških upravnih organov. Teze uvajajo 
kot osnovo za določitev sredstev poprečje osebnih dohodkov v republiki in 
količnike za posamezne kategorije delovnih mest v republiški upravi. Sicer je 
o vseh teh problemih Skupščini SR Slovenije posredovano gradivo o organizaciji 
republiške uprave in njeni problematiki, ki ga je pripravila začasna komisija 
za proučitev republiške uprave pri republiškem izvršnem svetu. 

V odgovor na postavljeno vprašanje tovariša Borisa Butine pa želim po- 
udariti, da ima republiški sekretariat za gospodarstvo sistemiziranih 129 delov- 
nih mest, od tega: z visoko izobrazbo 68, zasedenih 48, z višjo 13, zasedenih 
7, s srednjo 20, zasedenih 19, z nižjo 9, zasedenih 15. 

Iz pregleda izhaja, da v sekretariatu niso zasedena predvsem tista delovna 
mesta, za katere je predpisana visoka strokovna izobrazba, ter delovna mesta 
upravnih strokovnjakov, ki bi lahko veliko pripomogli k večji učinkovitosti in 
ekspeditivnosti pri delu republiškega sekretariata za gospodarstvo. Najrazlič- 
nejše razloge za tako stanje sem v uvodu povedal in so zlasti: neprimerno 
financiranje republiške uprave, nizki osebni dohodki upravnih delavcev, narava 
dela in kot posledica vsega, da se strokovnjaki ne želijo zaposlovati v upravi. 
Ne glede na tako stanje pa sekretariat dobiva še nove naloge. Posledica tega je, 
da ne morejo opraviti vseh nalog, za katere je sekretariat pristojen, v pred- 
videnem obsegu in dovolj učinkovito. 
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Organizacija občinskih upravnih organov na tem področju se je spremenila 
predvsem zaradi spremenjene vloge občinske skupščine v odnosu do gospodar- 
stva. Na tem področju opravlja občinska skupščina usmerjevalno funkcijo glede 
na to, da so delovne organizacije tako po določilih ustave, kot tudi po zakonih in 
statutih delovnih organizacij samostojne. Skupščina občine torej ne spremlja in 
usmerja gospodarski razvoj s tem, da obravnava gospodarske zadeve, sprejema 
stališča in daje priporočila. V taki funkciji občinska skupščina, ko sodeluje pri 
dogovorih med posameznimi gospodarskimi organizacijami s svojo akcijo ter 
s stališči prispeva k pospeševanju gospodarskega razvoja v občini. Izobrazbena 
struktura občinskih upravnih organov nam kaže, da je šolska izobrazba teh 
kadrov še vedno na precej nizki stopnji, čeprav je v zadnjih dveh letih bilo 
na tem področju veliko storjenega. Organizacija občinskih upravnih organov 
je neenotna in zelo različna. Zato je potrebno s konkretnim in neposrednim 
proučevanjem skupno z občinskimi skupščinami najti najustreznejšo rešitev. 
Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je ustanovil komisijo z 
nalogo, da prouči to problematiko in najde ustrezno rešitev za enotnejšo ure- 
ditev organizacije občinskih upravnih organov. 

Na področju financ lahko ugotovimo naslednje: republiški sekretariat za 
finance ima po sistemizaciji 31 delovnih mest, od tega: 22 z visoko šolsko 
izobrazbo, zasedeno je od tega 15 delovnih mest, 6 z višjo šolsko izobrazbo, ki 
so tudi zasedena, 3 s srednjo izobrazbo, ki jo ima 8 delavcev. V informacijah in 
analizah o delovanju davčnega sistema je bilo poudarjeno, da je vzroke za ugo- 
tavljanje pomanjkljivosti iskati v dveh smereh: v določenih hibah davčnih pred- 
pisov in v številčno nezadostni ter strokovno šibki davčni službi. 

Ugotovitev, da služba v današnjem sestavu ni v stanju zadovoljiti zahte- 
vam, ki se danes pred njo postavljajo, velja predvsem za občinske, kot temeljne 
finančne organe, na katerih je težišče teh poslov, saj opravljajo odmerno službo 
za vse družbeno-politične skupnosti in razne samoupravne organizacije, tako 
v zvezi s prispevkom od zdravstvenega zavarovanja kmetov, za vodni sklad pa 
tudi za republiški sekretariat za finance, ki je v okviru svojih pristojnosti pre- 
težno angažiran kot drugostopnji organ v upravnem postopku, z reševanjem 
pritožb proti izvršeni odmeri. Teh je nad 2000 letno, tako da vzporedno s tem 
uspe opraviti le še najnujnejše analitske in planske posle, pripravo gradiva in 
predlogov za izpopolnjevanje davčnega sistema, knjigovodsko in evidenčno in 
odmerno službo, vse premalo pa lahko sodeluje in spremlja delo občinskih 
organov. Tako občinski kot republiški organi pa z izjemo nekaj občin sploh ni- 
majo organizirane davčne inšpekcije, čeprav je učinkovita davčna inšpekcija 
predpogoj za uspešno izvajanje odmerne službe. Vsemu temu je dodati še to, da 
je tudi strokovnost kadra ponekod zelo nizka. Kvalifikacijska struktura teh ka- 
drov ni ustrezna, saj ima 60,5 °/o delavcev občinskih finančnih organov le zaklju- 
čeno osemletko ah celo nižjo izobrazbo in le 4,1'% delavcev ima več kot sred- 
nješolsko izobrazbo. 

V zvezi s tem je izvršni svet Skupščine SR Slovenije na svoji seji sprejel 
zasnovo za novo organizacijo davčne službe v Sloveniji z osnutkom ustreznega 
zakona o organizaciji te službe, ki ga obravnava na današnji seji tudi repu- 
bliški zbor. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Butina, želiš postaviti še do- 
datno vprašanje? (Ne želi.) Potem gremo na naslednje vprašanje, to je vpra- 
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sanje tovarišice Marije Ivkovič, na katero bo odgovoril tovariš Riko Jerman. 
Tovariš Jerman ima besedo. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
odsotnosti direktorja zavoda za gospodarsko planiranje SR Slovenije bom od- 
govoril na vprašanje poslanke Marije Ivkovič. 

Podobno kot v jugoslovanskem merilu so tudi v okviru Slovenije razlike 
v stopnji gospodarske razvitosti med posameznimi območji. Te razlike pa so v 
Sloveniji v primerjavi z Jugoslavijo na višji stopnji razvoja proizvajalnih sil. 
Razen tega se razlike, drugače kakor v zveznem merilu, nanašajo na teritorialno 
ožja območja, ki so hkrati prometno in gospodarsko dobro povezana z raz- 
vitejšimi območji. 

V SR Sloveniji obsegajo manj razvita območja eno in le v nekaj primerih 
več občin, medtem ko je racionalno obravnavati probleme teritorialnega go- 
spodarskega razvoja s stališča širših ekonomskih regij, v katere se razen go- 
spodarsko razvitejših vključujejo tudi manj razvita območja. 

Široka disperzija močnejših gospodarskih središč v Sloveniji vpliva na to, 
da so skoraj vsa manj razvita območja funkcionalno ali pa gravitacijsko po- 
vezana s temi središči ali pa so v mnogih primerih tudi integrirana v razvi- 
tejše in širše ekonomske regije. Zaradi tega nastajajo intenzivni obojestranski 
tokovi med manj in bolj razvitimi kraji, razen tega pa so družbene dejavnosti 
tudi višje stopnje lahko dosegljive prebivalstvu manj razvitih območij. Ob 
nadaljnjem zboljševanju prometnih povezav in rasti gospodarstva kot celote pa 
se prebivalstvu manj razvitih območij odpirajo nove možnosti izboljšanja stan- 
darda. 

Zato zahteva vprašanje, ali se v našem družbenem sistemu lahko zgodi, 
da nerazviti prispevajo za razvoj razvitih, kompleksno obravnavanje. Eden 
izmed osnovnih faktorjev je vprašanje položaja dejavnosti, ki so najbolj zna- 
čilne za manj razvita območja. Tako se je na primer z zboljšanjem položaja 
kmetijstva po reformi pričel proces njegove mehanizacije in intenzifikacije 
proizvodnje ter ugodnejšega razmerja cen v primerjavi z industrijskimi pro- 
izvodi. Podobna gibanja so tudi v nekaterih drugih dejavnostih, kar vse pri- 
speva k zboljšanju ekonomskega položaja manj razvitih območij. V SR Slove- 
niji imamo tudi močno dnevno migracijo delovne sile iz manj razvitih v raz- 
vitejša območja: ta ustvarja presežno vrednost v razvitejših območjih, hkrati pa 
omogoča povečanje standarda v območju stalnega prebivališča in podobno. Teh 
prelivanj pa ne smemo ocenjevati samo s stališča ožjih območij, temveč jih 
moramo obravnavati v okviru širših ekonomskih regij, ker je le v okviru teh 
možno izvajati politiko racionalnega gospodarskega in družbenega razvoja. 

V zvezi z izdelavo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1966—1970 so se v razpravah pojavljali predlogi, da bi tudi v naši re- 
publiki uveljavili posebno politiko v zvezi z razvojem manj razvitih območij, 
da bi tako postopno odpravljali razlike v stopnji razvitosti oziroma organizi- 
rano reševali nekatere probleme teh območij. 

Srednjeročni družbeni plan ne določa posebne politike do razvoja manj 
razvitih območij. Izhaja namreč iz domneve, da so bile z dosedanjimi vlaganji 
na vseh širših območjih SR Slovenije ustvarjene možnosti za nadaljnji razvoj, 
in to predvsem z intenziviranjem gospodarstva ter večjim aktiviranjem zmog- 
ljivosti in z modernizacijo. Razen tega so bile z reformo ustvarjene možnosti 
za hitrejši razvoj na vseh območjih, ker so podane ekonomske možnosti za 
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rentabilno nalaganje sredstev, pri čemer ima lahko pomembno vlogo proces 
integracije in poslovnega povezovanja ter ekonomsko pretakanje sredstev. 
Tudi z družbenim planom določeni ukrepi in naša splošna politika za pospe- 
ševanje razvoja turizma, kmetijstva, gozdarstva ter razvoj infrastrukture bodo 
dali osnove za hitrejše gospodarsko aktiviranje teh območij. To pa so dejavno- 
sti, ki so najbolj značilne oziroma so za njih ugodne možnosti na večini manj 
razvitih območij. Razumljivo je, da je izkoriščanje teh možnosti odvisno od 
stopnje organiziranosti, lastne iniciative in seveda od splošnega gospodarskega 
razvoja. 

V takih razmerah se bo lahko postopno izboljševala tudi materialna osnova 
za razvoj negospodarskih dejavnosti v manj razvitih občinah. Pri reševanju 
problemov financiranja teh dejavnosti v občinah, ki imajo slabše materialne 
možnosti, sodeluje tudi republika, zlasti še z mehanizmom dodeljevanja dopol- 
nilnih sredstev za potrebe šolstva. 

Vsi ti razlogi so bili podlaga, da v SR Sloveniji ni bila uvedena posebna 
oblika pomoči manj razvitim območjem in da je bil dan poglavitni poudarek 
ekonomskemu pretakanju sredstev med posameznimi območji. Sodimo tudi, da 
ne bi bilo v skladu z družbenoekonomskim sistemom, če bi skušali prisiliti 
gospodarske organizacije iz razvitejših območij, da neposredno ali posredno 
sodelujejo v razvoju manj razvitih območij. Njihov interes za pretakanje sred- 
stev na ta območja bi morali stimulirati predvsem z ustvarjanjem ustreznih 
možnosti, odločujoči pa bodo, razumljivo, ekonomski interesi, primerjalne pred- 
nosti za nekatere dejavnosti in podobno. 

Ce bi se le pokazala potreba po oblikovanju dopolnilnih sredstev za razvoj 
manj razvitih področij, bi jih morali verjetno oblikovati na ravni republike, 
vendar v skladu z družbenoekonomskim sistemom, pri čemer ne bi smeli delati 
razlik v možnostih za poslovanje med posameznimi delovnimi organizacijami. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišica Ivkovič, želiš postaviti dodatno 
vprašanje? (Ne želi.) Hvala lepa. 

Potem prehajamo na tretje vprašanje, to je vprašanje poslanca Rada Pu- 
šenjaka, na katero bo tudi odgovoril tovariš Jerman. Prosim, tovariš Riko Jer- 
man ima besedo. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora, je v zvezi z uporabo sredstev za obnovo Skopja 
postavil naslednje vprašanje: »Prosim izvršni svet, da mi odgovori na vprašanje, 
če in kaj namerava ukreniti, da bi se v Sloveniji zbrana sredstva za obnovo 
Skopja obračala pri nas toliko časa, dokler niso potrebna za obnovo Skopja 
oziroma, da bi zavod za komunalno izgradnjo Skopja dajal našemu gospodar- 
stvu odvečna sredstva proti plačilu obresti v okviru zakonitih meja.« 

Na to vprašanje bi odgovoril: po skopski katastrofi v letu 1963 ustanovljeni 
sklad ža obnovo in graditev Skopja je bil v letu 1964 odpravljen in so bila vsa 
njegova sredstva, ki jih je družbena skupnost prispevala za obnovo in graditev 
Skopja, obenem z obveznostmi in pravicami, prenesena na skupščino mesta 
Skopja. Ta sedaj upravlja in uporablja sredstva, ki pritekajo v ta namen. Pri- 
spevke za Skopje zbirajo enote službe družbenega knjigovodstva in jih poši- 
ljajo v Skopje, kjer je edino možno dobiti vpogled v zakonitost in v način 
poslovanja z omenjenimi sredstvi. Izvršnemu svetu in tukajšnji SDK ni glede 
na njihove pravilnike in statute omogočeno, da bi lahko podrobneje pregledala 
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oziroma ugotovila način poslovanja s temi sredstvi. Na pobudo izvršnega sveta 
je že v teku postopek za takojšen pregled poslovanja zavoda za komunalno 
izgradnjo Skopja, ki ga bo' seveda opravila pristojna služba družbenega knji- 
govodstva, ali centrala v Beogradu ali služba v Skopju. Na podlagi ugotovitev 
tega pregleda, ki bi potrdile način poslovanja, kakor ga opisuje tovariš poslanec 
oziroma članki v nekaterih časopisih, bo izvršni svet lahko predlagal spremembo 
oziroma dopolnitev veljavnih predpisov glede uporabe neizkoriščenih sredstev 
za obnovo in graditev Skopja. Če bo takšen pregled, ki ga bo opravila služba 
družbenega knjigovodstva, pokazal, da je bil to edini primer, potem zaradi 
tega edinega primera oziroma glede kredita verjetno ne bo možno karkoli 
spreminjati. Če pa se bodo s tem pregledom ugotovile poleg teh še mnoge 
druge nepravilnosti, potem bo seveda skladno s takimi ugotovitvami tudi sta- 
lišče izvršnega sveta v zvezi s predlogom tovariša poslanca. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak ima dodatno vprašanje? 
(Ne.) Potem vprašujem ali ima kdo od poslancev kakšno vprašanje? Tovariš 
Jonak je bil prvi. Prosim, tovariš Jonak. 

Radoslav Jonak: Na 63. seji republiškega zbora je republiški se- 
kretar za kulturo in prosveto podal odgovor na moje poslansko vprašanje in 
sem si na tej seji zbora pridržal pravico, da na eni izmed prihodnjih sej po- 
stavim dodatno vprašanje in prosim republiški sekretariat, da mi pismeno 
posreduje odgovor. Za odgovor, ki sem ga prejel, se mu zahvaljujem. Koristim 
to priliko, da postavim dodatno vprašanje o delavskih univerzah. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Naslovljeno na izvršni svet? 

Radoslav Jonak: Vprašanje je naslovljeno na republiški sekreta- 
riat za kulturo in prosveto. Ali sekretariat meni, da z integracijo delavskih 
univerz ne bi bistveno pocenili obstoječih služb in izboljšali njihovo kvaliteto 
in drugič; na dva stalna zaposlena v eni delavski univerzi je poprečno zapo- 
slenih 61 honorarnih sodelavcev, ali v vseh delavskih univerzah je 3300 zu- 
nanjih sodelavcev. Ali sekretariat ne meni da bi s koncentracijo delavskih 
univerz lahko namesto 3300 honorarnih sodelavcev zaposlili dokajšnje število 
mladih ljudi, ki dnevno končujejo fakultete in druge šole in so brez zaposlitve. 
To je dodatno vprašanje. Tovariš predsednik, če mi dovolite, bi postavil še eno 
poslansko vprašanje republiškemu sekretariatu za kulturo in prosveto in prosim, 
da mi odgovori na eni izmed prihodnjih sej. 

Kakšen status ima višja tehnična varnostna šola v Ljubljani v omrežju 
višjih izobraževalnih institucij. Ali je ta šola sploh registrirana in če ni, zakaj 
ni registrirana; koliko študentov je diplomiralo na tej šoli, kakšen status imajo 
diplomanti te šole in koliko rednih predavateljev ima ta šola. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ker sekretarja za kulturo in prosveto 
ne vidim v dvorani, mu bomo ta vprašanja posredovali in bo dobil tovariš 
poslanec odgovor na eni izmed prihodnjih sej. Tovariš Matičič, prosim. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naša dežela je redna članica mednarodne organizacije GAT. Kot je znano, so 
nekatere članice GAT priključene tudi tako imenovani Kenedijevi rundi, v 



63. seja 

okviru katere se s 1. julijem tega leta zmanjšujejo carine predvideno za 
50%>. Ta ukrep bo v marsikateri teh dežel povzročil močno povečanje obsega 
zunanjetrgovinske menjave. Cenijo, da se bodo v poprečju znižale carine za 
35%>, to je za volumen trgovinske izmenjave med kapitalističnimi deželami, 
v vrednosti okoli 32 milijard dolarjev. Kaže, da bo kar 8 milijard od tega 
odpadlo na ZDA, ki si razumljivo obetajo močno posplošitev svojega, zaradi 
visokih zaščitnih uvoznih carin, v drugih deželah, delno stagniraj očega izvoza. 
Ekspanzijo svoje zunanje trgovine in izboljšanje svoje zunanjetrgovinske bi- 
lance si v okviru Kenedijeve runde obetajo tudi Velika Britanija in druge 
zahodne dežele. V zvezi z dogajanji okoli Kenedijeve runde prosim, da mi ko- 
mite za zunanjo trgovino pri izvršnem svetu SR Slovenije odgovori na naslednja 
vprašanja: , 

1. Ali je SFRJ kot članica GAT tudi priključena procesu, ki se vrši v 
okviru pogajanj o Kenedijevi rundi? 

2. V kateri in kolikšni meri je kazno trditi, da Kenedijeva runda lahko 
prispeva k povečanju naše jugoslovanske zunanjetrgovinske izmenjave? 

3. Kolikor nismo priključeni v okvir pogajanj o Kenedijevi rundi, vpra- 
šujem, koliko in v kateri obliki lahko ukrepi Kenedijeve runde škodujejo ob- 
segu in vrednosti naše zunanjetrgovinske menjave. 

Drugo poslansko vprašanje: Pred nami je vrsta diskusij in debat o elemen- 
tih bilance federacije; ta je bila izdelana kot prikaz analize izvršnega družbe- 
nega plana razvoja SFRJ v obdobju 1966—1970. Tej bo po vsej verjetnosti kaj 
kmalu sledila tudi bilanca naše republike. 

Mislim, da je umestno, če pred tem parlamentom izražam v javnosti zelo 
staro in vedno prezentno misel; ta (namreč misel in tudi trditev) je v tem, da 
je Slovenija v odnosu do federacije marsikdaj prizadeta, saj naj bi bil delež, ki 
ga prispevamo za skupne potrebe federacije (mislim na vzdrževanje JA, na delež, 
ki ga prispevamo za nerazvite republike in pokrajine, na delež, ki ga prispe- 
vamo za funkcioniranje federalnega aparata, na delež, ki ga prispevamo za 
odplačilo državnih dolgov, in deleže, ki jih prispevamo za ostale skupne potrebe), 
večji kot pa je to sorazmerno oziroma skladno s številom prebivalstva oziroma 
ustvarjenim narodnim dohodkom ali pa družbenim proizvodom v SR Sloveniji. 

Ker bi kompetenten odgovor na te trditve v mnogočem prispeval k tako 
imenovani teoriji »čistih računov«, predvsem pa h krepitvi jugoslovanske držav- 
nosti in realnejšim ter pravilnejšim odnosom SR Slovenije do federacije, 
vljudno naprošam predsednika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da mi 
na eni naslednjih sej našega zbora odgovori na sklop vprašanj, ki jih tu po- 
stavljam. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Jaz bi, tovariš Matičič, v redakciji ven- 
darle nekatere formulacije preciziral, da ne bi vzbujale napačnega vtisa. Ali 
ima še kdo kako vprašanje? 

Ce ne, potem smo to točko dnevnega reda končali in lahko preidemo na 
3. točko dnevnega reda, to pa je predlog stališč sklepov in priporočil s 
področja zaposlenosti in zaposlovanja. 

O tej stvari smo govorili že 26. junija tega leta in takrat smo kakor se 
spomnite formirali posebno komisijo iz članov republiškega in članov gospo- 
darskega zbora, ki naj predloži formulacijo stališč, sklepov in priporočil. To je 
ta komisija storila in je prvo obliko takih sklepov dala 3. julija 1968. K temu 
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predlogu je dala zelo obširne pripombe zakonođajno-pravna komisija, nadalje 
izvršni svet in še nekateri poslanci. Komisija je na podlagi tega ponovno za- 
sedala in pripravila novo formulacijo stališč, sklepov in priporočil, ki so dati- 
rana z 11. 7. Tudi to formulacijo je sprejela zakonodajno-pravna komisija in 
mislim da je pismeno poročilo že v vaših rokah. Za komisijo sta predstavnika 
tovariš Cene Matičič in tovariš Janez Japelj. Celotno gradivo je bilo poslano 
izvršnemu svetu na podlagi člena 165 našega poslovnika in je izvršni svet 
določil za to obravnavo kot svojega predstavnika inž. Ivana Zupana in tovariša 
Jožeta Božiča, enega kot člana izvršnega sveta, drugega kot sekretarja za 
delo. 

Na sejo smo povabili predstavnika republiškega zavoda za socialno zava- 
rovanje, predstavnika republiške skupnosti za zaposlovanje, predstavnike inšti- 
tuta za javno upravo in delovna razmerja, predstavnika republiškega sveta 
zveze sindikatov za Slovenijo in predstavnika gospodarske zbornice. 

Ali želi predstavnik komisije dati kako ustno obrazložitev? Prosim tovariš 
Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opravičujem se, ker je slučajno naneslo tako, da sem na današnjem zboru že 
tretjič na govornici, vendar obljubljam, da v naslednjih točkah nekaj časa ne 
bom nastopal. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zelo previdna obljuba. 

Cene Matičič: S tem, ko predlagamo sklepe in priporočila o zapo- 
slenosti in zaposlovanju, ki jih je pripravila skupina poslancev gospodarskega 
in republiškega zbora, v razpravo in v potrditev, se zavedamo, da predlagamo 
prvi akt tovrstne vsebine, ki sam po sebi nedvomno še ne more predstavljati 
popolne rešitve te problematike in prav tako ne zaposlovanja. 

Obe kategoriji sta v kontekstu obstoječega stanja dokaj kompleksnejši in 
dokaj zahtevnejši kot si sploh lahko predstavljamo. Čeprav s tem aktom še ne 
bomo rešili vseh zadevnih vprašanj in elementov tega problema, pa smo vseeno 
prepričani, da predstavlja zadovoljivo osnovo za sistematično in načrtno re- 
ševanje te problematike ne samo danes, pač pa tudi v bodoče. 

Kazno je nadalje poudariti, da akta, ki ga tu prezentiramo', ni moč smatrati 
kot zgolj delo same komisije pač pa kot sintezo javne razprave, obširne debate 
v obeh zborih naše skupščine, mnenj, ki so nam jih posredovale nekatere 
občinske skupščine, mnenj in prispevkov posameznih državljanov, izvršnega 
sveta in republiškega sekretariata za delo. 

S tega stališča vzeto moremo trditi, da je platforma, na kateri je akt 
zgrajen in postavljen, dovolj široka in da predstavlja v začetni fazi svojega 
reševanja tista široka mnenja in stališča, ki so na eni strani splošno sprejem- 
ljiva, na drugi strani pa veren odraz stanja in situacije, v kateri se nahajamo, 
na tretji pa prikaz najpomembnejših elementov, ki so bili že sprejeti in ki jih 
je treba v sedanji fazi reševanja upoštevati in realizirati. Obenem pa je akt 
okvirni prikaz tistih zadev in ukrepov, dolgoročnejše narave, ki jih bo treba 
čimprej sprejeti in proučiti, da bi zaposlenost in zaposlovanje, ki nas bosta 
kot pomembni ekonomski kategoriji neprestano spremljali, znali uspešno re- 
ševati na najbolj optimalen, socialen in tudi humanistični način skladno s 
stanjem družbenoekonomskega razvoja v določenem obdobju. 
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Naj vas tovariši poslanci seznanim še s postopkom, ki se ga je komisija 
pri tem delu poslužila. 

Prvi osnutek, ki ste ga prejeli skoraj pred dvema mesecema, je bil pred- 
ložen obema zboroma naše skupščine kot vsem občinskim skupščinam in tudi 
široki javnosti. Prispevki, ki nam jih je dala splošna razprava, predstvaljajo 
nove elemente, na katerih smo dober mesec kasneje sestavili nov predlog, ki 
smo vam ga prav tako posredovali. Številne formalne in redakcijske pripombe, 
ki jih je naša komisija sprejela in tudi osvojila, so nas vodile na misel, da 
zaradi racionalnosti in preglednosti formuliramo nov dokument in da se s tem 
izognemo številnim pripombam in amandmajem, ki v končni redakciji povzro- 
čajo včasih zelo številne formalistične komplikacije. Ob pripravi tega novega 
osnutka smo se soočili z nekaterimi še novejšimi elementi in z zelo koristnimi 
predlogi, ki so nam bili predloženi. Tako je nastal predlog akta, ki je sedaj 
pred vami. 

Mislim, da je ena najbistvenejših ugotovitev naše komisije v tem, da 
vprašanje zaposlenosti in nezaposlenosti ne moremo obravnavati mimo pro- 
blemov gospodarstva kot celote. Zato smo bili mnenja, da je zaradi pomanjklji- 
vega načrtovanja v naših gospodarskih in družbenih planih treba vključiti tudi 
načrtovanje potreb po vseh vrstah kadrov. Čeprav je to eden od bistvenih ele- 
mentov bodočnosti, ki smo ga v pretekli v znanstveni kot v načrtovalni praksi 
neustrezno reševali, razen začetnih poskusov še ne poznamo zadovoljive me- 
todologije. Prav tako ne moremo zahtevati takojšnjih normativnih ukrepov, 
čeprav smo prepričani, da je to temeljna in bistvena pot za dolgoročno reševa- 
nje tega problema na vseh nivojih. Nedvomno se moramo strinjati z nekaterimi 
stališči sodobne znanosti, ki trdi, da odnosov med nivojem ekonomsko-tehnič- 
nega razvoja na eni in deloma na drugi strani ni moč poljudno spremljati, 
kakor bi si to želeli. Ti odnosi so namreč v neposredni zvezi s političnim, druž- 
benim in ekonomskim ambientom. Tako se torej tudi vprašanje nezaposlenosti 
ne more reševati z nižjim tehničnim standardom, niti z nekimi čarodejnimi 
ukrepi države, niti ne samo z družbeno lastnino. Nezaposlenost se rešuje z 
investicijami, ki imajo za cilj povečanje produktivnosti, ne pa z investicijami za 
povečanje zaposlenosti, kot se to večkrat sliši. Te so namreč v končni konse^- 
kvenci spet generator nove nezaposlenosti. Mislim, da ne bom prešel okvira 
tega polemičnega zapisa, če ugotovim, da sodobni tehnični proces ni povečal 
nezaposlenosti, pač pa je pokazal njen stvaren in realen obseg. Večja moderni- 
zacija, avtomatizacija in drugi moderni delovni procesi, ki se nam odpirajo, ne 
zahtevajo in ne pogojujejo odpuščanja delovne sile, kot si to običajno pred- 
stavljamo. Ne odpirajo procesa nezaposlenosti, pač pa proces odpiranja delovnih 
mest na tistih področjih, ki so nezadostno ali pa sploh nezadovoljivo razvita. 
To pa zahteva povsem druge kvalitete, namreč, nujnost in možnost mobilnosti, 
prekvalifikacije in izpopolnjevanja obstoječe delovne sile. Tako se v tej smeri 
zavzemamo za realizacijo omenjenih elementov in to ne samo z ustrezno investi- 
cijsko politiko, pač pa tudi z ukrepi davčne in kreditne politike zlasti na pod- 
ročju primarnega in terciarnega sektorja, to je na področju tistih dveh sektor- 
jev našega gospodarstva, kjer obstoje velike možnosti odpiranja novih delovnih 
mest, oziroma zahteve po postopni umiritvi migracijskih procesov vas — mesto. 
Izobraževalne, strokovne ter pošolske procese smo obdelali v tretji točki našega 
akta. V tej zvezi se odločno zavzemamo za realizacijo že sprejetih ukrepov ra- 
cionalizacije na področju šolstva in izobraževanja, pa tudi za vrsto novih oblik 
dela na tem področju. Naj omenim, da se ti ukrepi že pripravljajo ali pa so v 
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fazi sprejemanja. Pri tem mislim na zakon o obveznem sprejemanju priprav- 
nikov, na zakon o strokovnem izobraževanju po končanem obveznem šolanju, 
na zakon o obveznem sprejemanju učencev v gospodarstvu, na praktično delo 
in na predloge predpisov, za katere smo se zedinili ob sprejemanju sklepov in 
priporočil s področja obrtništva. 

Četrto naše stališče se nanaša na vprašanje zaposlovanja v tujini, ki je 
značilen pojav sodobnih mednarodnih ekonomskih odnosov in je prisoten tudi 
v naši skupnosti, kateremu je posvetiti vso potrebno pozornost in skrb ter 
urediti in organizirati vse tiste pojave in probleme, -ki jih ta pojav nujno sam 
po sebi prinaša. Vendar po mnenju komisije ni mogoče v tem pojavu iskati 
primarnih rešitev za probleme zaposlovanja. 

Nemalo časa in pozornosti smo posvetili kritični presoji obstoječega sistema 
organizacije in financiranja zaposlovanja ter varstva brezposelnih. Rezultat šte- 
vilnih razgovorov in konfrontacij mnenj se izraža v zahtevi, ki jo ponovno po- 
stavljamo pred odgovorne upravne in strokovne organizacije, da je treba pro- 
učiti in definirati sistem evidentiranja nezaposlenosti formulirati kriterije opre- 
delitve nezaposlenosti in nezaposlenih oseb ter prikazati finančne posledice, ki 
se nanašajo na nezaposlene osebe. 

Izraženo je prepričanje, da politika zaposlovanja in skrb za njeno reali- 
zacijo ni samo naloga republike, pač pa tudi občinskih skupščin. Naloge in pri- 
poročila, ki jih s tem v zvezi sprejemamo, so povsod, kjer se le da, časovno in 
po nosilcih določene. Ne bi ponavljal tistih ugotovitev in sklepov, ki smo jih že 
omenjali med stališči, tako da se omejujemo le na tiste akcije, ki jih je po 
našem mnenju nujno še sprejeti. Na prvem mestu omenjamo nujnost predpisa 
o izobrazbi in posebnih pogojih za vse osebe, ki opravljajo posamezne posle 
javnega pomena. 

Pod pojmom posel javnega pomena, ta se namreč že tako ali tako pojavlja 
v naši zakonodaji, se prikazujejo dela, ki so posebne važnosti tako glede skle- 
panja javno-pravnih pogodb, upravljanja in varstva družbene lastnine, varstva 
človeškega življenja in podobno. 

Smatramo, da so predpisi o izobrazbi in o ostalih pogojih za te poklice 
tako kot smo to že izvedli v šolah, nujno potrebni in da v teh primerih delovnim 
organizacijam ni moč prepuščati popolnoma svobodne presoje. Nismo mnenja, 
da bi sleherno dopolnilno delo enostavno prepovedali. Zato zastopamo in pred- 
lagamo sklep, da naj na presojo racionalnosti in umestnosti tovrstnega dela 
odločno vpliva predvsem ustrezen sistem davkov in taks. 

Tretja skupina sklepov in priporočil se nanaša na investicijske naložbe, ki 
lahko najhitreje prispevajo k povečanju obsega zaposlovanja. Glede možnosti 
zaposlitve s skrajšanim delovnim časom smo mnenja, da tovrstna zaposlitev ne 
more veljati samo za žensko delovno silo-, zato predlagamo delovnim organiza- 
cijam, da taka delovna mesta ponovno pregledajo in jih vnesejo v svoje splošne 
akte. 

Naslednja skupina predlogov se nanaša na politiko kadrovanja v okviru 
dolgoročnih programov delovnih organizacij, v sodelovanju z zavodi za zaposlo- 
vanje, občinskimi skupščinami ter prekvalifikacijo zaposlovanja tistih delav- 
cev, ki se spričo objektivnih ekonomskih procesov znajdejo med nezaposlenimi. 
Čeprav ne omenjamo danes zelo glasne zahteve po znižanju delovne dobe na 30 
oziroma 35 let, smo vendarle prepričani, da te zahteve v našem aktu ni kažno 
omenjati. To argumentiramo s tem, da je ta tendenca v očitnem nasprotju s 
sedanjimi ekonomskimi možnostmi in sposobnostmi naše slovenske družbe in 



63. seja 61 

v nasprotju z rastjo življenjske dobe, kot tudi v nasprotju z analognimi procesi 
v večini naprednih držav. Verjetno nam ni neznano, da pomeni zmanjšanje 
delovne dobe na 30 oziroma 35 let novo, zelo občutno obremenitev aktivno za- 
poslenih prebivalcev in s tem tudi gospodarstva, kar pa je, vsaj v sedanjem 
obdobju, v nasprotju z intencijami gospodarske reforme. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli predstavnik izvršnega sveta še s 
svoje strani kaj precizirati? Ce ne, potem odpiram obravnavo tega predloga. 
Želi kdo besedo>? Predlog je bil vsestransko osvetljen tako, da verjetno ni no- 
bene želje, da bi še posebej to končno besedilo obravnavali. Ker ne želi nihče 
besede, bi obravnavo sklenil in prešel na glasovanje. Prosim člane republiškega 
zbora, ki so za predlog stališč, sklepov in priporočil s področja zaposlenosti 
in zaposlovanja, kakršen je razviden iz formulacije od 11. t. m., da dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor stališča, sklepe in priporočila s pod- 
ročja zaposlenosti in zaposlovanja soglasno sprejel. S tem smo tovariši in to- 
varišice izčrpali 3. točko dnevnega reda. 

Odrejam 10 minut odmora in bomo ob 9.15 nadaljevali sejo skupaj z go- 
spodarskim zborom v teh prostorih. Hvala lepa. 

(Seja republiškega zbora je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala 
skupno z gospodarskim zborom ob 11. uri.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Zbora sta 
se odločila, da razvoj in problematiko kmetijstva obravnavata na skupni seji 
oziroma, da skupaj poslušata ekspoze k tej točki dnevnega reda, ki ga bo podal 
član izvršnega sveta tovariš inž. Franc Razdevšek, nato pa ločeno razpravljata 
o tej problematiki. S predsednikom republiškega zbora sva se dogovorila, da 
bom jaz vodil to skupno sejo. Iz materialov, ki ste jih prejeli za današnjo sejo, 
prosim, da izločite informacijo republiškega sekretariata za gospodarstvo o 
gozdno-gospodarskih načrtih, ki dejansko ni predmet te tematike in je prav- 
zaprav po pomoti prišla v celoten sklop materialov, ki jih danes obravnavamo. 

Besedo ima predstavnik izvršnega sveta, inž. Franc Razdevšek. 

Inž. Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Dovolite, da se najprej zahvalim za razumevanje obema predsedni- 
koma zborov, da sta dala obravnavi vprašanja kmetijstva tako velik pomen, 
da smo se,sestali na skupni seji za poslušanje mojega uvodnega razmišljanja. 
To dejstvo poudarjamo predvsem zato, ker je še slišati mišljenje, da je kme- 
tijstvo v Sloveniji manj pomembno in da kot najbolj razvita industrijska repu- 
blika v kmetijstvu nimamo velikih problemov. Dejstva pa kažejo prav na- 
sprotno, da je nekoliko počasnejše reševanje agrarnih problemov povzročilo 
številne zaplete težave, ki jih bomo morali složno, z vsem posluhom hitro in 
tudi učinkovito reševati. Smatram, da bo potrebno pogosteje obravnavati tudi 
kmetijsko problematiko in jO tako sproti in uspešneje reševati. 

Za današnjo razpravo bi želel nakazati nekaj bistvenih značilnosti pri raz- 
vijanju kmetijske proizvodnje. Opozoril pa bi rad tudi na nekaj težkih proble- 
mov, ki so nastopili v zadnjem obdobju v kmetijstvu. Gre za cel splet zapletenih 
problemov, ki so nastali zaradi nedograjenosti naših družbenih posestev kot 
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tudi zaradi izredne razdrobljenosti privatne kmetijske posesti. Da je prišlo 
kmetijstvo v tak položaj, so v veliki meri vplivali tudi zunanji pogoji: pro- 
tekcionistična politika do kmetijstva mnogih industrijsko razvitejših držav 
in refleksi te politike v zapiranju trga v državah evropske gospodarske skup- 
nosti in težke diskriminacije do držav, ki so bile klasični izvozniki v te države. 
Temu pa je botrovala še naša počasnost in nefleksibilnost v ukrepanju. V Slo- 
veniji imamo sto družbenih kmetijskih organizacij: 22 je kmetijskih kombina- 
tov in 78 kmetijskih zadrug. Vsa ta posestva in prek zadrug povezani privatni 
kmečki proizvajalci ustvarijo približno 210 milijard S dinarjev narodnega do- 
hodka. To pomeni 15,4%» od celotnega narodnega dohodka v Sloveniji. To 
izpričuje, da gre tudi v Sloveniji pri kmetijstvu za pomembno gospodarsko 
dejavnost. Res je, da se je znašlo kmetijstvo v prvem obdobju gospodarske 
reforme, zlasti v letu 1966 v ugodnejšem položaju, kar je vplivalo kmetijskim 
proizvajalcem optimizem, saj je znano, da je vse pred tem bilo kmetijstvo 
vedno v neenakopravnem in težavnejšem položaju. 2al pa je bil ta ugoden, 
dejal bi, normalen položaj kmetijstva izredno kratkotrajen. 2e v drugi polovici 
lanskega leta, še posebno pa v letošnjem letu je naenkrat prišlo do težavnih 
delno tudi nepričakovanih pojavov. Nastopilo je naglo upadanje akumulacije, 
ki jo je že dovolj nizka izgrajenost obeh sektorjev samo še poslabšala. Kupna 
moč in posebno še struktura prehrane ni šla vzporedno s proizvodnjo in po- 
nudbo. To velja v veliki meri za domačo potrošnjo, kaže pa se tudi na zunanjem 
trgu v Evropi. Tu in tam je tudi slišati mnenje, da smo pretiravali in da pač 
slovensko kmetijstvo nima enakih razvojnih možnosti kot ostala, dosti bolj 
agrarna področja v Jugoslaviji, vendar menim, da to v celoti ne drži. Imamo 
svojstven geografski položaj, ki ga najbrž še ne znamo v celoti dobro izkori- 
stiti. Slovenski trg s svojim turizmom in obmejnim prometom, ki sta v neneh- 
nem porastu in tudi možnost večje lastne potrošnje narekujeta odločitev, da 
smo premalo skrbni in uspešni v ponudbi. Znali smo osvojiti najmodernejšo 
tehnologijo, nismo pa znali doslej pridelke te tehnologije prodati. To kaže, 
da je trgovina v preveliki meri organizirana mimo proizvajalcev in bo potrebno 
prvi izhod iskati v tesnejšem povezovanju proizvodnje s trgovino. Sigurno 
imamo še dosti možnosti za inteziven razvoj nekaterih kmetijskih proizvodnih 
dejavnosti, kot so določene vrste mesa, reje plemenske živine, mlekarstva, 
krompirja in vrtnin, hmelja, kvalitetnega sadja in vina. Takšna orientacija pa 
zlasti terja v sedanji agrarni in organizacijski strukturi, ki je dokaj neugodna, 
čvrsto in vztrajno strokovno delo, oblikovanje ustreznih integracijskih koncep- 
tov, proizvodne usmeritve in sodobne tehnologije, s katerimi se bomo lahko 
konkurenčno vključili v mednarodno delitev dela. 

Podatki o rasti kmetijstva jasneje potrjujejo, da bo v prihodnjih letih 
kmetijska proizvodnja še bolj odvisna od trga. V letu 1967 je proizvodnja 
porastla komaj za 2a/o, kar je v primerjavi s preteklim letom, ko smo dosegli 
7'% rast, znatno manj. Vzrok zmanjšanja nikakor ne moremo pripisovati le 
slabšim vremenskim razmeram, temveč je odločujoče vplivalo na to tržišče. 
Običajno smo se srečevali doslej s premajhno ponudbo proizvodov in smo vedno 
imeli težave v tem, da bi zadostili potrebam osnovnih življenjskih proizvodov 
in naraščajočemu popraševanju na trgu. Družbeni sektor je začel dajati iz 
novo zgrajenih kapacitet iz dneva v dan vse večje blagovne presežke. In ko 
smo začeli dajati perspektivo in možnost za razvoj tudi kmetu, so se ti kaj 
hitro začeli vključevati in spreminjati od naturalnih v tržne proizvajalce. Tako 
nastopajo na trgu poleg družbenih obratov tudi kmetje z večjo količino proiz- 
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vodov. Vse to pa povzroča, da se naglo povečuje ponudba v kmetijskih proizvo- 
dih. Ko smo načrtovali, gradili in razširjali nove družbene kmetijske obrate, 
smo tudi računali s tem, da bomo v večji ponudbi pridelkov lahko velik del 
tudi izvozili. Vendar sedaj nastajajo s tem v zvezi znatne težave in tudi ovire. 
Najtežji problemi so v živinoreji, ker se zelo močno zmanjšuje izvoz govejega 
in svinjskega mesa. Po zbranih podatkih se je izvoz kmetijskih proizvodov v 
letu 1967 v primerjavi z letom 1966 sicer povečal za 8l0/o, to je od 413 na 
446 milijonov N dinarjev, ali na 35,7 milijona ameriških dolarjev. Delež izvoza 
kmetijskega blaga predstavlja od celotnega izvoza v Sloveniji 16,2 ""/o. Pri 
ocenjevanju izvoza pa je zelo pomemben neto devizni efekt, ki je negativen v 
celoti tudi za industrijo, medtem ko je aktiven za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Kmetijstvo je v uvozu udeleženo le s 5,2 "/o torej z znatno manjšim deležem 
kot pa v izvozu. Ti podatki nam dovolj zgovorno kažejo tudi v izvozni vred- 
nosti proizvodni pomen našega kmetijstva, v katerem pa predstavlja plasma 
goveje živine in živinorejskih proizvodov skoraj tri četrt vrednosti kmetijskega 
izvoza iz Slovenije. Izvoz živine in živinorejskih proizvodov pa bi bil lahko še 
večji, če se v zadnjem obdobju ne bi plasma in izvozni pogoji tako poslabšali. 
Vrednost izvoza živinoreje, ki so ga realizirale izvozne organizacije je v Slove- 
niji lani znašala 26,2 milijona dolarjev in to skoraj v celoti na konvertibilna 
področja. Le okoli 1 "/o je bilo izvoza na vzhod. Najbrž ni potrebno še posebej 
utemeljevati pomen živinoreje v slovenskem kmetijstvu. Vsaj ti podatki o 
izvozu sami zgovorno pričajo, kaj nam živinoreja pomeni. Naš gorski in trav- 
nati svet nam živinorejo še zlasti pogojuje. Res je, da je bil dosežen v živino- 
reji v preteklem obdobju tudi največji razvoj, zlasti v družbenem sektorju. V 
zadnjih dveh letih pa že opažamo določeno stagnacijo, ki je odraz stagnacije 
domače potrošnje, omenjenih težav v izvozu in kot posledica velikih u vozov 
masla, mesa in podobno, ki so po obsegu in načinu izvedbe pričeli ogrožati 
razvoj domače živinoreje. Število krav je v družbenem kmetijstvu padlo za 
21 000 v letu 1962, na 16 700 glav v letu 1967 in se še nadalje zmanjšuje. V 
zasebni reji pa je znašalo to zmanjšanje od 290 000 na 260 000 glav živine. Od 
55 000 zgrajenih stojišč za pitano govedo se uporablja manj kot 50 "/o, v neka- 
terih primerih samo SO'0/®. Nekatere kmetijske organizacije, zlasti zadruge pa 
so pitanje v celoti opustile. Najnovejši podatki kažejo, da je že 63 % pitališč- 
nih kapacitet praznih. Ce tudi poskušajo proizvajalci koristiti rezerve v tehno- 
logiji in organizaciji pitanja, ni mogoče doseči pri dosedanjih cenah v izvozu 
rentabilnosti. S politiko agrarnega protekcionizma v Evropi nastajajo težave, 
katerih posledice nosijo skoraj v celoti proizvajalci. 

Organizirana proizvodnja na družbenih farmah in v kooperaciji ne trpi 
prekinitve in lahko ima zastoj v izvozu daleko obsežnejše posledice. Ekonom- 
ski položaj govedoreje že doslej ni bil zadovoljiv, nov položaj pa bo še bolj 
zmanjšal interes kmetovalcev za pitanje, kar bo lahko kaj kmalu povzročilo 
pomanjkanje kvalitetne živine in mesa. 

Zaprtost držav znotraj evropske gospodarske skupnosti se zelo neugodno 
odraža nasproti ostalim državam, ki niso v tej skupnosti. Nastop teh držav 
skušajo onemogočiti z visoko carino in z izvoznimi taksami, skratka z naštetimi 
ovirami. Ti ukrepi pa so prišli ravno zdaj, ko se je začela naša ponudba proiz- 
vodov povečevati. Dosegli smo že spodbudne uspehe zlasti v prireji goved, 
prašičev in perutnine, kar lahko primerjamo z agrarno naprednimi deželami. 
Postali smo konkurenčni in za nekatere tudi nevarni na trgu v deželah prostega 
trga. Ta naša prizadevanja zlasti ovira v zadnjem času izvoz posebno v Italijo, 
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ki uvaja visoke prelevmane zia uvoz gojeve živine in mesa na njeno območje. 
Tako so začela družbena pitališča krčiti svoj obseg in le delno koristiti zgrajene 
kapacitete. To pa še v večji meri bremeni izvedbo organizacije. Amortizacija 
na spitano glavo je zato še večja. Vprašanje je, kam vse to vodi. Gotovo je, da 
se bodo stroški še povečali, kar se bo neugodno odražalo na našo konkurenčno 
sposobnost na našem domačem in zunanjem trgu. Objekti pa, ki smo jih zgra- 
dili pod razmeroma neugodnimi kreditnimi pogoji, zadajajo organizacijam 
skrbi, kako bodo odplačevale anuitete. Banke pri tem ne kažejo razumevanja 
za nastali položaj in svoje zahteve dosledno uveljavljajo. 

Obresti od kreditov so narasle kar na 24 in tudi do 39 '°/o. Stanje je gotovo 
zaskrbljujoče, če pomislimo, da se število živine še nadalje hitro zmanjšuje. 
Težave pa ne nastajajo le v govedoreji, temveč tudi v drugih kmetijskih pano- 
gah. V zadnjih letih smo imeli v prašičereji velika nihanja v staležu in pri 
prodaji prašičev. Farmska reja je znatno nižja kot pa so za te> zgrajene kapa- 
citete, ki jih je za okoli 150 000 prašičev letno, izkoriščenih pa je bilo v lanskem 
letu samo 50%. Kljub izredno visoki tehnološki ravni, ki so jo na farmah 
dosegli pa le s težavo dosegajo rentabilnost tudi v prašičereji. Le kapacitete v 
perutninski proizvodnji, zlasti pa pri nesnicah, so v celoti izkoriščene. Na 
splošno lahko ugotovimo, da so družbeni kmetijski obrati z velikimi napori, ki 
so bili vloženi v urejanje zemljišča v izgradnjo objektov, mehanizacijo in po- 
dobno, omogočili sicer oblikovanje sodobnejših proizvodnih enot, ki so že spo- 
sobne koristiti najsodobnejše tehnološke dosežke in obvladajo tudi proizvodne 
postopke. Obvladanje tehnologije pa je le osnova za nadaljnji razvoj, ni pa še 
vse. Pri vsej dinamični graditvi in investiranju smo najbrž vse premalo pro- 
učevali trg s kmetijskimi proizvodi, ki je vedno pod vplivom mnogih dejav- 
nikov in se zato stalno postavljajo v ospredje nove in nove težave. 

Zavedati se moramo, da je v sodobni kmetijski proizvodnji vedno bolj 
potrebno poznavanje osnovnih zakonitosti in dogajanje na trgu s kmetijskimi 
proizvodi. Potrebno je tudi prilagajanje potrebam sodobnega trga po obsegu 
in asortimentu proizvodnje, dobavnih rokih ter plasmaju proizvodov. Poznati 
je treba potrebe porabnikov in tako usmerjati proizvodnjo. Kmetijski proizva- 
jalec za razliko od industrijskega ni v stanju, da se tako hitro lahko preusmeri 
in reagira na spremembe, ki nastajajo na trgu, tako v cenah in v povpraševa- 
nju. Časovna obdobja v rastlinski in živalski proizvodnji so dolgotrajnejša, 
eno- ali večletna in zato tudi ni mogoča preusmeritev v času trajanja tehno- 
loškega procesa, zlasti velja to za živinorejsko, sadjarsko in tudi vinogradniško 
proizvodnjo. Vse to nam potrjuje, da mora organizator kmetijske proizvodnje 
poznati ne samo trenutna tržna gibanja, temveč tudi dolgoročne tendence. Ako 
tega ne moremo zagotoviti, so možna presenečenja, izgube in nerentabilno 
poslovanje. Tržne cene mnogih kmetijskih proizvodov občutno variirajo. Od 
pravočasnega dovoza blaga na trg, kar predvsem velja za zgodnje zelenjave — 
sadje, so odvisni in s tem tesno povezani poslovni rezultati. Realizacijo je treba 
doseči s premišljeno organizacijo proizvodov in prodajo pridelkov, ki mora 
zagotoviti optimalni dohodek. Pri urejanju novih objektov, zlasti še novih nasa- 
dov, pitališč in podobno večkrat nismo zadosti upoštevali dejavnikov realiza- 
cije bodoče proizvodnje brez temeljite proučitve trga, ker smo šli ravno po 
obratni poti. Prvo je šlo za ureditev objekta in šele kasneje smo iskali kupce 
in trg, ker pač takrat teh problemov nismo tako občutili. 

Takšna neusklajenost pa ima lahko težke posledice, ne samo glede vloženih 
sredstev v objekt, temveč tudi za njegovo dolgoročno rentabilno poslovanje. 
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Kasnejše preusmeritve proizvodnje pa so v kmetijstvu vedno bolj težavne in 
zahtevajo znatna dodatna vlaganja. S problematiko trga pa je najbolj tesno 
povezana tudi potrošnja. Vse premalo smo vzgajali potrošnike, da bi porabili 
več in bolj kakovostnih pridelkov. Skratka, poraba in prehrana nista šli vzpo- 
redno s ponudbo pridelkov. Ko primerjamo porabo posameznih dobrin pri nas 
in drugod v svetu, ugotavljamo, da smo celo pri tistih proizvodih, kjer zdaj 
nastopajo težave, v plasmaju še zelo na nizki stopnji porabe. Ta poraba znaša 
na primer le 140 litrov mleka, 1,8 kg sira, 1 kg masla, 30 kg mesa, 90 komadov 
jajc, 45 kg sadja, 50 kg vrtnin in tako naprej. Domači trg bi lahko v večjem 
obsegu porabil ponujene pridelke, če bi se potrošnja približevala srednjeevrop- 
ski ravni, kar pa je zopet odvisno od dohodkov in ne elastičnosti. 

Čeprav je kmetijstvo ob reformi pridobilo s spremenjenimi cenami, je 
sedaj stanje že precej poslabšano'. Pri večini živinorejskih proizvodov in pri 
večini družbenih kmetijskih organizacij sedanje prodajne cene še ne pokrivajo 
proizvodnih stroškov, ali pa so čisto na meji rentabilnosti. Spremenjena pariteta 
cen kmetijskih proizvodov je sicer nakazala ugodnejšo perspektivo, vendar so 
se hkrati že začeli spreminjati tudi pogoji na trgu. V letu 1965 so se cene kme- 
tijskim pridelkom povečale za 21 °/o nasproti letu 1964, kasneje je bilo narašča- 
nje znatno počasnejše. V letu 1966 so bile za 5,4 '°/o krat večje kot ob začetku 
reforme. V primerjavi z industrijskim blagom so se kmetijski pridelki v 1. 1967 
najmanj podražili in pomembno je, da so cene kmetijskih pridelkov najmanj 
nihale, v nekaterih primerih so se celo bistveno zmanjšale, kot na primer pri 
piščancih, sadju, krompirju in zato prehrambeni stroški niso bistveno več nara- 
ščali. Splošna raven cen na malo je v letu 1967 večja za 7,8 %. Cene industrij- 
skih proizvodov so narasle za 8 kmetijskih pa le za 2 do 3 fl/o. Indeks življenj- 
skih stroškov znaša kot sem že rekel 107,8, v čemer je prehrana 103, obleka in 
obutev 101, usluge pa kar 117. 

Uravnave, oziroma predpisane cene, na primer za meso in za druge pri- 
delke pa so vplivale na gibanje prav vseh cen. Zato lahko trdimo, da za cene 
kmetijskih pridelkov ni odločilna le storilnost, ker na proizvodne stroške ne 
vpliva samo vloženo delo, marveč v znatni meri cene reprodukcijskega mate- 
riala in storitev. Ce hočemo torej razčleniti položaj kmetijstva, moramo vse- 
kakor ugotoviti, da se pridelovalni stroški za osnovne proizvode po reformnem 
obdobju niso povečali po krivdi pridelovalcev. Bistveno zmanjšanje premij in 
regresov, težji pogoji na trgu, zlasti pri izvozu, zvišane cene repromateriala, 
zaostrovanje pogojev za investicije in še posebej za obratna sredstva ter 
povečanje družbenih obveznosti, vse to vpliva in povzroča zmanjšanje renta- 
bilnosti posameznih vrst proizvodnje in vpliva na nizko akumulativnost kme- 
tijstva. Pomanjkanje organiziranosti in določena nasprotja med trgovino in 
proizvodnjo, tudi monopolitične težnje in večkrat tudi neracionalno poslovanje, 
se pojavlja kot faktor nerealnih razlik med proizvodno in maloprodajno ceno, 
čeprav se na drugi strani proizvodne organizacije usmerjajo na boljše organi- 
ziranje proizvodnje in iščejo rešitve te rezerve v boljši tehnologiji, optimaliza- 
ciji proizvodnih usmeritev in uporabe repromateriala. 

Dejansko stanje naj ilustriram samo s primerom za družbeno govedorej- 
sko proizvodnjo. Proizvodnja mleka je pokazala, da so se gibale lastne cene 
najpogosteje v razponu med 1,4 do 1,55 dinarja za liter mleka, in sicer pri 
letni mlečnosti od 3000 do 3500 litrov. Poprečno realizirana prodajna cena 
mleka pa je znašala 1,38 dinarja, kar pomeni, da je večina organizacij imela 
že negativne rezultate, ostale pa so bile čisto na meji rentabilnosti. Tudi pri 
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pitanem govedu so se organizacije v znatno večjem obsegu kot doslej prizade- 
vale, da bi izboljšale tehnologijo in pocenile pitanje. Tako so se prirastki na 
krmni dan gibali 0,80 do 0,99 kg, ali v poprečju za glavne proizvajalce za 
0,86 kg, kar je precej izboljšalo stanje v primerjavi s prejšnjim letom. V lastnih 
cenah žive teže pa so razlike med organizacijami občutnejše. Na podlagi zbranih 
podatkov lahko sklepam, da so se gibale med 7 in 7,8 dinarja. Le ena organi- 
zacija je zabeležila lastno ceno izpod 7 dinarjev, 8 organizacij pa nad 8 dinar- 
jev. Ce primerjamo še prodajne cene za leto 1967, potem vidimo, da so se gibale 
med 6,40 in 6,80 dinarja za kg, s tem da so le 4 organizacije dosegle višjo ceno 
iznad 7 N din, nekaj pa jih je doseglo ceno izpod 6,40 din za kg. Naj poudarim 
še to, da so računske kalkulacije različno sestavljene, zlasti še pri tistih orga- 
nizacijah, ki imajo v svojem sestavu predelovalne obrate in trgovino, ki dru- 
gače razporejajo fiksne in nekatere indirektne stroške, kot pa tiste organizacije, 
ki imajo samo kmetijsko dejavnost. Zato je razumljivo in tudi očitno, da so 
glede pitanja prav v tej razredno kritični situaciji, če računamo, da se je stanje 
pnav v teh čisto kmetijskih organizacijah v letošnjem letu še poslabšalo in da 
ni organizacije, ki bi dosegla več kot 6,30 din za kilogram spitanega goveda, 
potem je izguba več kot 1,10 dinarja za kg žive teže kot na dlani. Spitana živina 
na pitališčih, ki čaka na plasma, pa vsak dan še bolj globoko pogreza orga- 
nizacijo v izgubo. Vse bolj obstoja nevarnost, da bodo ostala pitališča popol- 
noma prazna. 

Iz primerjalnih podatkov razmerja med neto produktom in skladi ter anga- 
žiranimi poslovnimi sredstvi je razvidno, da je akumulativnost kmetijskih orga- 
nizacij slaba. Na 100 S din poslovnih sredstev je na primer industrija v 
Sloveniji ustvarila 52,1 din neto produkta, in 13,3 S dinarja skladov. Medtem 
ko je družbeno kmetijstvo dalo le 32,4% za neto produkt in komaj 5% din za 
sklade. Po zaključnih računih za leto 1967 je za večino kmetijskih organizacij 
vidno, da se je neto produkt v družbenem kmetijstvu povečal za 2,8, da so se 
porabljena sredstva povečala za nad 14'% in da se je dohodek za razdelitev 
zmanjšal za 2,3 %>. Osebni dohodki so se povečali poprečno na zaposlenega le 
za 7,3 %. Nekrite izgube za leto 1967 pa znašajo že nad milijardo S dinarjev. 
Ce upoštevamo, da so kmetijske organizacije vložile v poslovni sklad le 2,6 mili- 
jard S dinarjev ali 22 % manj kot leto prej, lahko ugotovimo, da so te organi- 
zacije prigospodarile v republiškem poprečju le malo akumulacije za sklade. 
Akumulativnost na zaposlenega, ki se je zmanjšala za 39%, vnaša veliko nego- 
tovost v nadaljnjo orientacijo proizvodnje, zožuje obseg in širino kooperacije 
ter ovira nadaljnjo povezovanje primarne proizvodnje s predelovalno industrijo 
in s trgovino. 

Ti elementi in močno spreminjajoča se situacija na trgu, ko je blago začelo 
iskati trg in ne obratno, kot je bilo v predreformskem obdobju, so se pred vse 
kmetijske proizvajalce postavile predvsem nove naloge, ki pa so seveda mnogo 
težavnejše. 

Ob vstopu v reformo je imelo družbeno kmetijstvo precej objektov nedo- 
grajenih, oziroma je razpolagalo z nekomplicirano opremo za sodobno proizvod- 
njo. V tem je tudi eden od vzrokov za težave in slabše poslovne rezultate, ki 
še ne ustrezajo novim in trdnim pogojem zaposlovanja. Hitrejšemu širjenju 
družbenega zemljišča v letih 1960 do 1965 ni sledilo ustrezno urejanje in oprem- 
ljanje zemljišča za intenzivno proizvodnjo. Zato bodo potrebna še znatna sred- 
stva, če računamo, da znašajo vlaganja za odkup in kompletno ureditev proiz- 
vodnje na 1 ha do 3 do 7 milijonov S din, kar je odvisno od smeri proizvodnje. 
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To pomeni, da ostane vsak odstotek podružbljenega zemljišča v Socialistični 
republiki Sloveniji okoli 20 milijard S dinarjev. Vsa prosta lastna sredstva 
kmetijskih organizacij so znašala lani okoli 4,5 milijarde in vse investicije po 
oceni okoli 17 milijard dinarjev. Če upoštevamo še zaostajanje investicij za 
nadgradnjo, kot so skladišča, hladilnice, predelovalni objekti, ki jo potrebuje 
blagovna proizvodnja družbenega in zasebnega kmetijstva, moramo faktor 
materialnih možnosti oceniti zelo realno, ko določamo politiko in sprejemamo 
koncept razvoja kmetijstva in s tem tudi odnose do zasebnega kmeta. V 
času takoj po reformi je doživljal tudi naš kmet nekaj hitrejši vzpon. Vendar 
se moramo zavedati, da tudi on vstopa v nove gospodarske pogoje z neugodno 
agrarno strukturo in z omenjenimi proizvodnimi možnostmi. Prav zato vedno 
močneje prihajamo do prepričanja, da kmetijstva ni možno obravnavati ločeno 
po lastništvu, ampak kompleksno in v okvirih celotnega našega gospodarskega 
sistema. Zelo heterogena struktura kmetijskih organizacij in zasebnih kmetij, 
tako po velikosti, stopnji razvoja in dejavnosti proizvodnje daje našemu kme- 
tijstvu veliko pestrost v problemih, ki se odražajo v vedno večjih zahtevah 
po kvalitetnejši in cenejši proizvodnji, ki jo zahteva tržišče s kmetijskimi pro- 
izvodi. V tem pa so stične točke tako družbene in zasebne proizvodnje, kar 
tudi zahteva enako, enotno, operativno in programsko dolgoročnejšo usmeritev 
kmetijstva. Migracija delovne sile, 'ki se je zaposlila izven kmetijstva, je v 
preteklem obdobju povzročila na vasi večje spremembe, to se odraža tudi v 
starostni strukturi kmečke populacije, saj na 65 »/o kmetij gospodarijo kmetje, 
ki so stari nad 55 let. Za zasebna kmetijska gospodarstva so značilne majhne 
obdelovalne površine in majhne proizvodne kapacitete. Zaradi te razdroblje- 
nosti in neugodne starostne strukture je s stališča proizvodnje in prodaje kme- 
tijskih proizvodov potrebno krepiti zadružno dejavnost, kooperacijske odnose 
in delovati na strokovnem in splošnem usposabljanju kmetijskih proizvajalcev. 

Ugotavljamo pa že, da ob večjih uspehih v družbeni in tudi specializirani 
kooperacijski proizvodnji kmetijske organizacije izgubljajo tesnejšo povezavo 
z večino zasebnih kmetov. Tako stanje ni povzročila samo večja usmerjenost 
organizacij in urejanje družbene proizvodnje, ampak predvsem pomanjkljivosti 
pri organizaciji dela z zasebnimi proizvajalci, saj so kmetijske organizacije opu- 
ščale v preteklosti zelo uspešne oblike združevanja zasebnih kmetov. Zadruge, 
ki so bile nosilec gospodarskega in družbenega življenja na vasi, so postajale 
vedno bolj trgovska pa tudi trgovsko-proizvajalna podjetja. Statuti večine 
zadrug so urejeni tako, da so kmetje-zadružniki v samoupravnih organih skoraj 
vedno v manjšini in tako ne morejo uspeti s svojimi predlogi niti vplivati, da 
bi se dosledno izvajali samoupravni dogovori oziroma da bi enakopravno sode- 
lovali pri delitvi dohodka. Zaradi neustreznih odnosov v obstoječi organizaciji 
med družbenim in zasebnim kmetijstvom postavljajo kmetovalci tudi nekatere 
kmetijske organizacije vedno pogosteje zahtevo o preoblikovanju obstoječih 
kmetijskih organizacij oziroma o ustanavljanju novih zadrug, ki naj bi bolj 
učinkovito povezovale zasebno proizvodnjo. Se posebno pa bo potrebno raz- 
misliti o organizaciji kmetijske proizvodnje, če bodo uresničene zamisli o zdru- 
ževanju sedanjih kombinatov, zadrug in živilske industrije na širših področjih, 
v velike proizvajalne in predelovalne kombinate. Ze sedanje gospodarske raz- 
mere brez dvoma narekujejo tudi združevanje nekaterih velikih proizvajalnih 
in predelovalnih enot v močne kombinate, ki bodo proizvodno in ekonomsko 
sposobnejši na jugoslovanskem pa tudi na mednarodnem tržišču. V primerjavi 
z ostalimi jugoslovanskimi kombinati so slovenski kombinati dokaj šibki. Prav 
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zaradi teh procesov bi se morali slovenski kombinati tesneje povezati z obsto- 
ječimi malimi kmetijskimi organizacijami in predvsem čvrsteje vezati v proiz- 
vodnem in ekonomskem smislu tudi individualnega kmetijskega proizvajalca, 
ga pravilno proizvodno orientirati in mu pomagati pri odkupu oziroma plas- 
maju tržnih presežkov. 

Ob oceni sedanjega stanja na vasi se potem postavlja vprašanje, ali ne bo 
kmetovalec-kooperant še bolj oddaljen od kmetijske organizacije, ali ne bodo 
njegova hotenja in pripravljenost za delo še bolj omejena kot doslej, ali ne 
bo za večino kmetov okrnjena pravica do samoupravljanja, ali ne bo zgubila 
večina kmetov volilno pravico pri zborih v zbore delovnih skupnosti in po- 
dobno. Ob teh vprašanjih se je izoblikovalo mnenje, da je potrebno z večjo 
zavzetostjo prisluhniti 'upravičenim težnjam in zahtevam kmetovalcev pri 
uspešnejši proizvodnji in strokovni povezavi zasebne kmetijske proizvodnje. 
Kljub veliki razprostranosti področij in oddaljenosti od središč kombinatov je 
možno organizirati obrate za kooperacijo, ki imajo v manjših krajih svoje enote, 
tako imenovane proizvodne okoliše. Taki okoliši prav tako lahko opravijo vse, 
kar je potrebno pri neposrednem stiku s kooperanti. Pri njih dobijo kooperanti 
strokovno pomoč, umetna gnojila in drugi reprodukcijski material, oddajo ozi- 
roma prodajo svoje pridelke, vložijo hranilne vloge in dobijo posojila in po- 
dobno. Taki okoliši in obrati za kooperacijo lahko nadomestijo manjše kmetij- 
ske zadruge. 

V skladu z načeli osebnega dela z zasebnimi sredstvi za delo je kooperan- 
tom v principu omogočeno samoupravljanje po proizvodnih okoliših in 
obratih za kooperacijo in tudi v centralnih delavskih svetov kombinatov. Za 
vse samoupravne organe delovnih enot, ki proizvodno sodelujejo z zasebnimi 
proizvajalci, lahko kooperanti tudi volijo svoje predstavnike. Pravice teh samo- 
upravnih organov so torej določene s statutom podjetja, ki ga sprejme delavski 
svet. Če bomo postopali tako, bodo sedanje želje po malih razdrobljenih zadru- 
gah, ki nimajo ekonomske podlage, sigurno splahnele. Kmetijski kombinati in 
zadruga bi morali prvenstveno delovati na pospeševanju proizvodnje in prodaji 
pridelkov in s tem večati dohodek zaposlenih v kmetijstvu. Ne moremo se več 
zadovoljevati s poobčasnim naraščanjem dohodka v kmetijstvu, ki dosega komaj 
36 '°/o na zaposlenega pri dohodku izven kmetijstva. V Sloveniji je zelo neugod- 
na sestava kmetijskih gospodarstev, saj je od 195 000 vseh kmečkih gospodar- 
stev le 99 000 čistih kmetijskih, ostala pa so mešana. Nad 4 hektarje ima komaj 
nekaj nad 90 000 gospodarstev. Poprečno pride na kmetijstvo le 4,3 hektarja 
obdelovalne zemlje. Če te podatke primerjamo z drugimi državami, ki imajo 
znatno večje in boljše opremljene kmetije, stanje pri nas nikakor ni zadovo- 
ljivo. Ekonomska neučinkovitost takih malih kmetij nujno narekuje tehnološko 
združevanje teh kmetij oziroma ozko proizvodno specializacijo in pogodbeno 
sodelovanje z večjimi družbenimi obrati. 

Po osvoboditvi se je zelo spremenila socialna sestava prebivalstva. Ob 
večjih vlaganjih v nekmetijske dejavnosti so se sposobnejši mlajši vaški prebi- 
valci zaposlili izven kmetijstva. Od kmetijstva se danes preživlja okrog 26 %> 
prebivalstva. Po reformi, ko so se zmanjšale možnosti za zaposlovanje, pa po- 
staja kmetijska proizvodnja zanimivejša in privlačnejša tudi za mlajše kmečke 
proizvajalce. Zato bi bilo brez dvoma v današnjih razmerah otežkočeni prodaji 
kmetijskih pridelkov iluzorno pričakovati rešitev zasebnega kmetijstva samo 
v majhnih zadrugah. Verjetno pa bi lahko marsikje tudi zadruge uspešno delo- 
vale v tesni povezavi z velikimi kmetijskimi kombinati in opravljale pomembne 
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naloge pri povezovanju zasebnih proizvajalcev. Med zasebnimi proizvajalci in 
kmetijskimi organizacijami obstojajo različne oblike sodelovanja od navadnega 
odkupa, prodaja repromateriala in storitev, pa vse do zelo razvitih in kom- 
pleksnih oblik kooperantov. Značilno za razvoj kooperantov v zadnjem obdobju 
je težnja za popolnejše in intenzivnejše oblike sodelovanja zlasti na področju 
tržne proizvodnje, nadalje za specializacijo in tehnološko najsodobnejše rešitve, 
dočim se obseg formalnih in ekstenzivnih kooperiacij zmanjšuje. Verjetno bi 
bila razprava o zadrugah odveč, če bi že doslej v obstoječih kmetijskih orga- 
nizacijah bolj prisluhnili upravičenim težnjam kmetovalcem. Dosedanji uspehi 
in neuspehi pri proizvodnem sodelovanju med kmetijskimi organizacijami in 
zasebnimi proizvajalci kažejo pripravljenost za nadaljnje krepitve sodelovanja 
v specializirani tržni proizvodnji in ob koristnosti obeh partnerjev. V okviru 
takega sodelovanja je možno tudi pri sedanji strukturi zasebnih kmetij ustvariti 
donosno- proizvodnjo. To dokazujejo primeri, ko so kmetje ob učinkoviti pomoči 
kmetijske organizacije uspeli v kratkem času podvojiti ali pa celo potrojiti 
svoje tržne presežke. Taki kmetje vlagajo svoje dohodke v povečanje proiz- 
vodnje in se vedno tesneje povezujejo s svojimi organizacijami in obratno, 
organizacija z zasebnimi proizvajalci. Nekatere kmetijske organizacije posku- 
šajo uveljaviti kompleksnejše oblike kooperacije hkrati v več panogah in s čim 
večjim uveljavljanjem sodobnih tehnoloških konceptov. Med temi so vsekakor 
zanimive nekatere nove oblike, kakor na primer na hmeljarskem področju. V 
interesu proizvajalcev in organizacije je, da se opravi obnova hmeljišč tudi na 
zasebnem sektorju po sodobnih principih, po točno določenih pogodbenih obvez- 
nostih. Takšna kooperacija je vsekakor ena izmed oblik, ki vodi nov kvali- 
tetnejši proces povezovanja proizvajalcev in vsebuje vsa temeljna obeležja 
socialistično družbenoekonomskega razvoja. Na ta način je možno uresničevati 
sodobne koncepte rentabilne in velike proizvodnje v pogojih individualne po- 
sesti. Zelo koristno bi bilo to obliko podpirati in jo uvajati tudi pri obnovi 
sadovnjakov in vinogradov. Tako dolgoročno sodelovanje pa zahteva seveda 
finančno angažiranost za daljši čas in nujno zahtevia ustrezno kreditno bančno 
politiko. Velikega pomena za nadaljnji razvoj kmetijstva je tudi načrtna usmer- 
jenost proizvodnje, tako pri kmetijskih organizacijah kot pri zasebnih proizva- 
jalcih. Ne moremo trditi, da takih načrtov naše kmetijske organizacije nimajo. 
Celo nasprotno, izdelanih je bilo že precej srednjeročnih programov in načrtov 
za investicijsko izgradnjo, vendar pa ti načrti večinoma niso prilagojeni novim 
razmeram in premalo upoštevajo tudi proizvodne zmogljivosti v zasebnem sek- 
torju. Največkrat je bilo načrtovano podružbljenje zasebnih kmetijskih površin, 
kar pa zahteva velika vlaganja družbenih in lastnih sredstev, ki pa jih primanj- 
kuje že za modernizacijo in za ureditev obstoječe proizvodnje. Načrti so obi- 
čajno zajeli še čvrstejše kooperacijske proizvodnje, ki je slonela največkrat 
na dobavi reprodukcijskega materiala,, premalo pa so bili usmerjeni na boljše 
izkoriščanje kmetijskih površin zasebnega sektorja. Za povečanje proizvodnje 
na kmetijskih površinah zasebnih proizvajalcev so potrebna tudi večja sred- 
stva, kot jih premorejo kmetijske organizacije. 

Sredstva v te namene so doslej razpoložljiva le iz manjšega dela hranilnih 
vlog in deloma iz sredstev kmetijskih organizacij. Zaenkrat pa takih sredstev 
ni iz bančnih virov, ker banke še niso pokazale pravega zanimanja za take 
naložbe. Banke se bolj ogrevajo za namensko varčevanje, ki bi lahko v širšem 
obsegu kot doslej precej pripomoglo k modernizaciji zasebne proizvodnje. 
Splošnim razpravam v kmetijstvu in kritičnim pripombam o stanju v kmetij- 
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stvu bi morali slediti načrti razvoja kmetijstva posameznih občin in tudi širših 
področij, regij, kajti načrti posameznih organizacij ali pa republiški srednje- 
ročni programi ne morejo zajeti tega, kar lahko napravi načrt razvoja določe- 
nega področja. Ob tem pa je potrebno zainteresirati vse organizacije, ki lahko 
prispevajo k sodobnejši ureditvi celotnega kmetijskega prostora. Ob takih dol- 
goročnejših usmeritvah bi laže našli sredstva in tudi zainteresirah predvsem 
mlajše kmetovalce za dokaj donosne naložbe v zasebno proizvodnjo ter jih 
zadržali v kmetijski proizvodnji. Marsikatera kmetija bi kljub majhnim površi- 
nam lahko polno zaposlovala vse družinske člane in bila še ekonomsko ren- 
tabilna. V času počasnega rasta našega celotnega gospodarstva in omejenih 
možnosti zaposlovanja izven kmetijstva bi ta prizadevanja precej prispevala 
k izvajanju gospodarske reforme. 

Slovenski kmetovalci imajo v prenekaterem kraju možnost za pridobivanje 
dohodka tudi izven kmetijstva, na primer iz gozdarstva in iz turizma. S pre- 
usmeritvijo in poenostavitvijo kmetijske proizvodnje, na primer v pašno-košni 
način izkoriščanja travnikov in z mehaniziranjem težjih opravil imajo kmeto- 
valci večje možnosti za udejstovanje pri kooperacijski proizvodnji v gozdar- 
stvu, kar jim lahko predstavlja pomemben vir dohodkov. Ob tem pa bi jim 
morali zagotoviti vse pravice pri samoupravljanju gozdno-gospodarskih orga- 
nizacij. S tem bi že odpadle mnoge pripombe na vasi o neenakopravnem polo- 
žaju kmetovalcev, lastnikov gozdov, v odnosu do zaposlenih v gozdnih orga- 
nizacijah. Ker je problem gozdarstva celovit in obsežen, se danes ob tem ne bi 
zadrževali. Pripravlja se ustrezen material, ki bo to> panogo gospodarstva široko 
razčlenil. Zato menim, da bo potrebno vprašanju gozdarstva posvetiti takoj v 
septembru ali v oktobru posebno točko dnevnega reda obeh zborov naše skup- 
ščine. Menim, da bi danes zaradi važnosti kmetijskih problemov zato opustih 
razpravo o gozdarstvu. 

Spričo izredno ugodnih geografskih pogojev, saj se naši hriboviti kraji 
nahajajo v bližini večjih središč in so dostopni tudi evropskim motoriziranim 
turistom, ki iščejo počitek v neokrnjeni naravi, imamo le velike možnosti za 
razvoj kmečkega turizma.. Več kot spodbudne so izkušnje tistih kmetovalcev, 
ki se že nekaj let uspešno ukvarjajo s turizmom. Taka usmerjenost razširja 
tudi možnost za plasma kmetijskih pridelkov. Ze doslej je bil v teh odročnejših 
krajih problem prodaje kmetijskih pridelkov, še težje pa bo ob večji in cenejši 
proizvodnji v bližini samih potrošnih središč. V nekaterih občinah imajo že 
prve oblike združevanja sredstev za razvoj kmetijstva. Na primer v občini Ra- 
dovljica so združile ustrezna sredstva tri kmetijske zadruge v gozdno gospo- 
darstvo. Po enotnem načrtu bodo ta sredstva dajali tistim kmetovalcem, ki se 
bodo preusmerili v donosnejšo proizvodnjo. To prakso so uvedli tudi v Nazarju 
in v Slovenj Gradcu. Podobno bi lahko napravili tudi v drugih občinah. Prido- 
dali naj bi še sredstva za turistično dejavnost, kar bi omogočilo hitrejši razvoj 
turizma in kmetijstva v hribovitih krajih. Take naložbe bi bile sprejemljive 
tudi za banke, ki bi lahko nudile sredstva iz namenskega varčevanja in pa 
tudi iz drugih sredstev. Ob vlaganju večjih sredstev v zasebno proizvodnjo bi 
se morali zavzeti za regresiranje obrestne mere, ki je zaradi nizke stopnje 
akumulativnosti kmetijstva previsoka. Visoka obrestna stopnja in kratki pla- 
čilni roki so že doslej vplivali na majhno povpraševanje kmetovalcev po kre- 
ditih iz sredstev hranilno-kreditnih služb pri kmetijskih organizacijah. Neka- 
tere organizacije so sicer same regresirale in dajale ugodnejše kredite za 
obnovo sadovnjakov in vinogradov. Vendar pa so ob slabih uspehih te možnosti 
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zelo omejene. Tudi z ustrezno davčno politiko bi lahko pospešili preusmeritev 
zasebne kmetijske proizvodnje. Nekatere občinske skupščine so že doslej opro- 
ščale prispevke o zemljiščih, na katerih so kmetovalci obnovili sadovnjake in 
vinograde. Podobne olajšave bi lahko uvedli tudi, na primer, pri vlaganjih v 
pašno-košni način gospodarjenja. Kot oblika razbremenitve družbenih obvez- 
nosti za določeno dobo lahko štejemo tudi regresiranje obrestne mere pri kre- 
ditiranju. Uveljavljena naj bi bila taka davčna politika, ki bi kmetovalce 
spodbujala k vlaganju, predvsem lastnih sredstev, v kmetijsko proizvodnjo. 
Povečana kmetijska proizvodnja bi omogočila impuls in nove razvojne možnosti 
za predelovalno industrijo ter večjo kupno' moč kmetijskih proizvajalcev, kar 
vse bi pospešilo celoten ciklus družbene proizvodnje in tudi potrošnje. 

Po dolgotrajnih razpravah o opremljenosti zasebnega kmetijstva z ustrezno 
mehanizacijo smo prišli do spoznanja, da brez mehaniziranega delovnega pro- 
cesa in eliminiranja težkega dela s sodobnimi kmetijskimi stroji ni pirčakovati 
večjega napredka kmetijski proizvodnji. 

Z uvozom za lastna devizna sredstva in z nakupom strojev pri kmetijskih 
oziroma trgovskih organizacij so kmetje pričeli opremljati svoje kmetije s 
kmetijskimi stroji. Po oceni naj bi bilo v Sloveniji konec lanskega leta okrog 
10 000 ročnih motornih kosilnic in okoli 1800 traktorjev. Ti stroji so najrazlič- 
nejših znamk in tipov. Po prvem večjem nakupu, predvsem drobne mehaniza- 
cije, se je pričelo odpirati vprašanje primerne mehanizacije za posamezne 
kmetije in za skupne potrebe. Kmetijski strokovnjaki in tudi kmetje ne vidijo 
rešitve izključno samo v strojih, ki nekje že finančno preveč obremenjujejo 
posamezne kmetije. S prevelikimi naložbami v kmetijske stroje bi se tudi pri 
nas ponovilo to, da bi nam zaradi prevelikih vlaganj v mehanizacijo primanj- 
kovalo sredstev za izboljšanje zemljišč, za nakup kakovostnih semen, umetnih 
gnojil in podobno. Pri opremljanju kmetijstva s stroji se odpirajo številna 
vprašanja gospodarne uporabe strojev, saj je zmogljivost traktorjev precej 
večja kot je velikost naših srednjih in tudi večjih kmetij. Sodeč samo po 
površinah bi lahko prišli tudi do napačnih zaključkov, ker se s traktorsko 
obdelavo, predvsem s prevozi, povsem zmanjša največkrat vprežna živina in se 
nadomesti z donosnejšo plemensko ali pa pitano živino. 

Ne bi postavljali v ospredje posebnih oblik uporabljanja kmetijskih stro- 
jev. Te oblike naj se prilagodijo razmeram po posameznih krajih. Za boljše 
izkoriščanje traktorjev, priključkov in težjih strojev sta možni predvsem dve 
obliki. Take stroje naj bi kupila kmetijska organizacija in jih dajala pod dolo- 
čenimi pogoji v uporabo skupini kooperantov, ali pa tudi posameznim vasem. 
Kolikor kmetijske organizacije ne bi imele posebnega interesa, da bi dode- 
ljevale stroje skupinam kooperantov, pa naj bi v okviru vasi kupovali sami 
kmetje posamezne stroje in z njimi opravljali usluge. S tem bi imela vas 
popolno mehanizacijo, kar bi omogočalo hitrejšo in boljšo obdelavo zemlje. 

Ker dosegamo napredek v gospodarstvu le z nenehnim izpopolnjevanjem 
tehnike in tehnologije v proizvodnji in na podlagi novih dognanj, bo izredno 
pomembno, da se uredi tudi vprašanje raziskovalne in pospeševalne službe. 
Ugotavljamo, da znatno število manjših kmetijskih organizacij in velika večina 
kmečkih proizvajalcev ne pozna dovolj vseh možnosti za uporabo sodobnih 
tehničnih dognanj v praksi. Zato bi vsem morale pomagati organizirana pospe- 
ševalna služba, o kateri je bilo že toliko govora in razpravljanja. Predlogi po- 
stajajo sedaj vse bolj aktualni in je treba zadevo premakniti z mrtve točke. 
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V večini agrarno naprednih držav z močno razvitimi zadružnimi organiza- 
cijami deluje kmetijska pospeševalna služba, ki jo v pretežni meri financira 
država in je tudi ne prepušča večji ali manjši uvidevnosti kmetijskih organi- 
zacij. S to službo pa vpliva na povečanje proizvodnje in hkrati usmerja razvoj 
kmetijstva po svojih vidikih. Raziskovalno in pospeševalno dejavnost bo zato 
treba tesno povezati, da bi se rezultati uspešno in hitro posredovali praksi. 
Osnova za delo pospeševalne službe bi moral biti skupni vsakoletni program, 
ki bi temeljil na dolgoročni orientaciji razvoja kmetijstva. Delovanje pospeše- 
valne službe in raziskovalne dejavnosti pa je seveda odvisno od stalnosti 
financiranja, ki ga bo potrebno v ta namen zagotoviti. 

Iz gospodarskih razlogov je družba močno zainteresirana na kvalitetnem 
povečanju proizvodnje v družbenem in zasebnem kmetijstvu. Zato je treba 
začeti z bolj sistematičnim in stalnim izobraževanjem delavcev in kmetov, in 
še posebej kmečke mladine. Izkušnje nam kažejo, da je treba kmetom nuditi 
potrebno znanje prek šol, tečajev, pospeševalne službe in ne samo prek koope- 
racijskih odnosov. Za kmečko mladino bi lahko organizirali ob obstoječih 
kmečkih šolah ali s preusmeritvijo obstoječih šol v zimskem času redno dvo- 
letno šolanje. Za odrasle kmete pa bo bolj ustrezno izobraževanje s tečaji, 
predavanji in z demonstracijami pri kmetijskih organizacijah. Izobraževanje 
delavcev za specializirano družbeno proizvodnjo naj bi potekalo v dosedanjih 
poklicnih šolah, ker so te dosegle svoj namen, zlasti pri izobraževanju sadjarjev 
in vinogradnikov, vrtnarjev, mlekarjev, manj uspešno pa za poljedelce in živi- 
norejce. Zato bo potrebno za slednja dva poklica v večji meri uporabiti izobra- 
ževanje na delovnem mestu, v organizacijah in prek poklicnih šol v zim- 
skem času. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Nanizal in razčlenil sem precej problemov, 
še daleč pa nisem uspel razkriti vseh vprašanj po posameznih panogah kmetij- 
ske proizvodnje. Prepričan sem, da boste v razpravi to dopolnili. 

Izvršni svet, komite za kmetijstvo in gozdarstvo pri izvršnem svetu si 
skupaj s sekretariatom za gospodarstvo že ves čas prizadevajo, da bi te pereče 
probleme eliminirali ali vsaj omilili. Zato smo nenehno posredovali naše pred- 
loge in stališča zveznim organom, kjer je večina problemov rešljiva v okviru 
države kot celote, saj se enaki problemi pojavljajo tudi v drugih republikah. 
Trenutno smo najbolj zadovoljivo reševali le proizvodnjo žit in nekaterih indu- 
strijskih rastlin. Sorazmerno pozno in po preveč razčlenjenem razpravljanju je 
vendarle bilo v zadnjem času sprejeto vrsto pozitivnih ukrepov, ki bodo razre- 
ševali marsikatero doslej neurejeno vprašanje. Na kratko bom te ukrepe naštel; 
na področju uvoza kmetijskih pridelkov so bili sprejeti naslednji predpisi: 
odlok o obveznem dovoljevanju za uvoz nekaterih prehrambenih proizvodov, 
ki predpisuje, da je v določenem obdobju leta potrebno dovoljenje za uvoz 
sadja, zelenjave, prašičev in piščancev, kar predstavlja koledar omejitve uvozov. 
Odlok o spremembi odloka o blagu, katerega izvo>z in uvoz sta urejena, določa, 
da se uvoz masla in nekaterih vrst sira sme opravljati le v okviru blagovnega 
kontingenta in da je potrebno dovoljenje za uvoz vina. Ta odlok tudi določa, 
da se sme smetana svobodno izvažati, da pa je uvoz možen le v okviru blagov- 
nega kontingenta. Odlok o spremembi odloka o obveznem dovoljevanju uvoza 
nekaterih prehrambenih proizvodov določa, da se podaljša čas, v katerem je 
potrebno dovoljenje za uvoz jabolk do konca aprila. Odlok o spremembah 
odloka o blagu, katerega izvoz in uvoz sta urejena, spreminja blagovni režim za 
29 prehrambenih proizvodov iz režima globalne devizne kvote v režim blagov- 
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nega kontingenta. V to grupo spada vsa goveja živina in meso, prašiči, perut- 
nina, sir, svinjska mast, salo, margarina. Zakon o posebnih davščinah pri 
uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov določa posebne davščine za uvoz 
kmetijskega blaga in tudi nekaterih živil. 

K navedenim predpisom so bili izšli številni izvršilni odloki in uredbe. Ra- 
čunamo, da bodo ti predpisi pospešili in povečevali ter zaščitili poravnavo 
doma. Sistem varstva proizvodnje se uresničuje s predpisi o varstvenih cenah, 
premijah za mleko, regresih za umetna gnojila, ki bodo po zagotovilih zvez- 
nega izvršnega sveta ostali še nadalje v veljavi. Sistema garantiranih cen pa se 
je Slovenija mogoče preskromno posluževala. Res je sicer, da te garantirane 
cene za živino družbenim posestvom ne pokrivajo vseh proizvodnih stroškov, 
ker premalo upoštevajo kvaliteto, ki je zelo značilna za slovensko proizvodnjo. 
Izvršni svet SR Slovenije se bo zato posebno zavzel, da se garantirane cene 
za živino popravijo in uskladijo z našimi proizvodnimi pogoji. Zavedamo se, 
da bo to nemogoče doseči za vso živino, zato smo pripravljeni na dogovor 
z zvezno direkcijo za rezerve živil, da sklenemo z njimi posebno pogodbo glede 
količine in tudi glede 'kvalitete. Poudariti pa. želim, da se lahko vključi v sistem 
varstvenih cen tudi živina iz kooperacije z zasebnimi kmetovalci. 

Izvoz živine in mesa bo odslej tudi močneje regresiran, saj je zvezni izvršni 
svet sprejel več olajšav za izvoz na konvertibilna področja. Ustanovljen je 
posebni sklad za napredek živinoreje, v katerega se redno stekajo znatna 
sredstva iz zveznega proračuna, sredstva posebnih davščin, ki so bila na novo 
uvedena na uvoz kmetijskih in živilskih proizvodov, sredstva direkcije za re- 
zervo živil, vse davčne olajšave dosežene pri proizvodnji kmetijskih proizvodov 
ter 0,5l0/o prispevka od realizacije izvoza blaga. Do konca letošnjega leta se 
bo tako nabralo v tem skladu okoli 160 milijonov dinarjev. S temi sredstvi 
se bodo krile razlike med garantiranimi cenami in doseženimi izvoznimi cenami. 
S temi olajšavami bomo najbrž tudi dosti lažje poiskali nova tržišča. S skla- 
dom bodo upravljali podpisniki posebnega sporazuma, ki predstavljajo 22 iz- 
voznih podjetij. V upravljanje je vključeno tudi kmetijsko poslovno združenje 
v Ljubljani. Zveznim organom smo predložili tudi druge predloge,.kot na pri- 
mer zmanjšanje družbenih obveznosti za kmetijstvo, odločitev plačila anuitet 
in tako dalje. Te predloge bo obravnavala zvezna skupščina letos v jeseni. 
Računamo, da bodo predlagani ukrepi sprejeti in bodo s tem podani nadaljnji 
pogoji za nor malne j šo poslovanje našega kmetijstva. 

Stališča, priporočila in sklepe v zvezi s stanjem in razvojem kmetijstva 
v Socialistični republiki Sloveniji, ki so priloženi današnjemu materialu in jih 
je podpisala skupina poslancev, izvršni svet sprejema, saj so identični sklepom, 
ki jih je že sprejel komite za kmetijstvo in gozdarstvo pri izvršnem svetu in 
tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ti sklepi so res bolj kratkoročnega 
značaja in jim manjka dolgoročnejša usmeritev v kmetijstvu, zato menim, da 
bi bilo najbolj prav, da jih kot kratkoročno napotilo za akcijo osvojimo, do 
jeseni pa jih še dopolnimo z ustrezno širšo razpravo po občinskih skupščinah, 
ki bodo jasno opredelile tudi dolgoročnejšo usmeritev celotnega slovenskega 
kmetijstva. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Kot je tovariš Razdevšek že omenil, je 
posebna skupina poslancev sestavljena iz obeh pristojnih odborov republiškega 
in gospodarskega zbora sestavila osnutek stališč sklepov in priporočil o stanju 
in razvoju kmetijstva. Predlagano je, da bi ta stališča danes sprejeli samo kot 
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osnovo za šfršo razpravo, v kateri bi sodelovali občinske skupščine, delovne 
organizacije s področja kmetijstva, zasebni kmetijski proizvajalci in drugi s 
tem, da bi akt o stališčih, priporočilih in sklepih sprejeli šele v jeseni, po 
opravljeni javni razpravi. Možno bo torej ta stališča dopolnjevati z novimi 
predlogi, ki jih pričakujemo iz javne razprave. 

Predsednik te delovne skupine, poslanec tovariš inž. Zvone Pelikan je 
prosil za besedo in bo obrazložil stališča, ki jih je pripravila skupina poslancev. 
Besedo ima inž. Zvone Pelikan. 

Inž. Zvone Pelikan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Dovolite mi, da v imenu delovne skupine za pripravo stališč, sklepov 
in priporočil v zvezi s stanjem in razvojem kmetijstva v SR Slovneiji dam 
kratko poročilo, hkrati pa tudi širše obrazložim nekaj dilem o. nekaterih važ- 
nejših vprašanjih. 

Predložena stališča, sklepi in priporočila, v zvezi s stanjem in razvojem 
kmetijstva v SR Sloveniji, o katerih oba zbora danes razpravljata, niso delo 
ožje skupine poslancev, ki je navedena na zadnji strani tega akta, ampak je to 
izbor mnenj in stališč na osnovi zelo širokih diskusij o problemih kmetijstva 
v SR Sloveniji, ki so bile v prvih mesecih tega leta na najrazličnejših nivojih 
in forumih. Pri sestavi predloženega osnutka je delovna skupina, ki je bila 
imenovana na skupni razširjeni seji obeh odborov za proizvodnjo in promet 
republiškega in gospodarskega zbora skupščine, upoštevala tudi mnenja, sta- 
lišča in sklepe po teh vprašanjih, ki so bili sprejeti na konferenci zveze društva 
kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije, na plenumu zveze sindikatov 
kmetijskih in živilskih delavcev Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije, 
predlog stališč o razvoju in stanju kmetijstva v Sloveniji, ki jih je sprejel 
izvršni svet SR Slovenije, v aktih republiškega sekretarja za gospodarstvo in 
v razpravah, ki jih je vodila republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije. 

Neposredno osnovo za sestavo tega. akta je delovna skupina dobila na 
razširjeni seji obeh odborov za proizvodnjo in promet, kateri so prisostvovali 
poslanci vseh zborov, ki delajo na področju kmetijstva, predstavnik izvršnega 
sveta, gospodarske zbornice, sekretariata za gospodarstvo, zveze sindikatov, 
Socialistične zveze, biotehnične fakultete, kmetijskega inštituta in drugi. Naj 
takoj poudarim, da je bilo prav na tem sestanku, s strani večine prisotnih 
močno naglašeno, da je stanje v kmetijstvu kritično in da so potrebni oziroma, 
da se zahtevajo odločni in hitri ukrepi, da se to stanje popravi. Mnogi disku- 
tanti so ostro obsojali počasnost in ležernost, s katero se ti problemi, ki so 
prisotni, že več kot leto dni rešujejo. Prav zaradi tega je bil sprejet sklep, da 
naj skupščina obravnava problematiko kmetijstva še pred letnim odmorom, 
tako da bi se predlagana stališča, sklepi in priporočila že upoštevala pri 
sestavi gospodarskega načrta SR Slovenije za leto 1969. Delovna skupina pri 
sestavi osnutka akta ni imela lahkega dela, največ težav je bilo zaradi neenot- 
nih in včasih posebno nasprotujočih si stališč s strani sodelujočih do posamez- 
nih problemov ter odsotnosti konkretnega koncepta agrarne politike v SR Slo- 
veniji in programa razvoja kmetijstva. Delovna skupina je poskušala v končnih 
formulacijah uskladiti posamezna stališča, ker pa to ni bilo mogoče, je upošte- 
vala tista, ki so imela širšo podporo. Pri delu te delovne skupine so sodelovali 
tudi predstavniki tistih institucij, ki so bile vabljene na seje odborov. Kot sem 
že omenil, obstajajo v posameznih vprašanjih pa tudi o konkretnih formula- 
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cijah, reprezentiranih v tem aktu, še vedno različna mnenja. O tem govori tudi 
poročilo obeh odborov za proizvodnjo in promet, o obravnavi stanja in razvoja 
kmetijstva v SR Sloveniji, ki smo ga prejeli z materialom. Kljub vsemu pa so 
si bili skoraj vsi sodelujoči edini in sicer v tem, da je položaj kmetijstva v SR 
Sloveniji kritičen, da zahteva takojšen ukrep, da so nekateri problemi evidentni 
že dalj časa, državna uprava na vseh nivojih ukrepa prepočasi, neučinkovito, 
misleč, da se bo uredilo vse samo po sebi. Relativno ugoden položaj in uspehi 
kmetijstva v prvem letu reforme, nasproti prejšnjim letom, so nekatere naše 
gospodarstvenike zapeljali v zmotno samozadovoljstvo, da je pri nas agrarni 
problem rešen. Iz tega sna so jih le s težavo prebudila dejstva in številke, 
ki jih obširno navajajo predvsem akti in analize republiških sindikatov in go- 
spodarske zbornice SR Slovenije, ki nakazujejo vso resnost položajev, v kate- 
rem se nahaja naše kmetijstvo. Vseh teh podatkov ne bi ponavljal, reprezenti- 
rani so v številnih materialih. Želim nanesti samo nekaj podatkov za osvežitev 
spomina. 

Po reformi so v državnem merilu narastle cene končnih kmetijskih pro- 
izvodov za 22 °/o, repromateriala za kmetijsko proizvodnjo za 35 '°/», sledilo je 
povečanje družbenih dajatev od 36 na 40'»/o, družbenega proizvoda. Rezultati 
teh in drugih ukrepov so razvidni iz analiz, republiškega odbora sindikatov in 
gospodarske zbornice o poslovanju kmetijskih organizacij v letu 1967, ki kažejo 
občutno znižanje akumulativnosti kmetijskih organizacij, povečanje izgub niz- 
kih osebnih dohodkov v kmetijstvu zaposlenih delavcev in tako dalje. 

Mačehovski odnos družbe oziroma državnih organov, kakor si pač to lahko 
tolmačimo, do kmetijstva kot gospodarske panoge, se kaže tudi v naslednjem 
primeru. Od februarja 1966 do februarja 1967. leta so padle odkupne cene 
kmetijskih proizvodov v državnem merilu za 9,6'%>, v maloprodaji pa so se 
cene kmetijskih proizvodov povečale za 8,1 % in je kmetijstvo s tem izgubilo 
26 milijard S dinarjev, trgovina pa je pridobila 16,1 milijarde S dinarjev ekstra 
dohddka. Tu gre za očitno favoriziranje ene gospodarske panoge, oziroma ko- 
lektivov z najvišjimi osebnimi dohodki na račun druge, oziroma kolektivov 
z najnižjimi osebnimi dohodki, ki naj še vnaprej nosijo na svojih ramenih 
dosežen nivo osebnega standarda Jugoslovanov. 

V okviru delovne skupine poslancev je bilo ob formuliranju stališč izrečeno 
mnogo konkretnih mnenj in predlogov, vsa pa so podpirala zahtevo, da se 
razvoj kmetijstva ne sme še naprej prepuščati stihiji. Zahteve po dolgoročnem 
strokovno utemeljenem in ustrezno v materialu podprtem programiranju raz- 
voja kmetijstva v SR Sloveniji so bile odločne in jasne. 

Delovna skupina meni, da so integracijski procesi v kmetijstvu koristni, 
ne glede, v kakšni obliki potekajo, samo da niso rezultat določenih špekulacij, 
političnih transakcij in personalnih mahinacij. Nekatere že opravljene integra- 
cije med proizvodnjo, predelavo in trgovino, na primer hmelj so v svojem 
večletnem delovanju pokazale toliko prednosti, da bi jih bilo vredno proučiti 
in vzeti kot primer pri zasnovi integracijskih procesov v drugih panogah. 

Glede zaščite kmetijskih površin je bila izražena zahteva, da naj se ta 
problem uredi s posebnim zakonom, ker zadeve na tem področju niso urejene. 
Naj navedem za primer, privatni lastnik zemlje lahko zahteva in tudi dobi kot 
odškodnino za parcelo, ki se bo porabila v gradbene namene, 10 in več milijo- 
nov S dinarjev za 1 ha. Za enako parcelo, ki je last kmetijske delovne organi- 
zacije pa bo ta organizacija kvečjemu dobila 500 000 S dinarjev ali še manj. 
Se več, za obširno zazidalno področje, ki ga občina odvzame kmetijski delovni 
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organizaciji, bo delovna organizacija prejela kot odškodnino le nekaj milijonov, 
občina pa bo isto zemljišče vnovčila kot gradbene parcele za nekaj 100 milijo- 
nov. Zahtevani zakon naj bi poleg nastalih neurejenih vprašanj izenačil v 
prometu z zemljo v privatni in družbeni sektor, sredstva, dobljena s prodajo 
zemljišč, pa bi se morala obvezno porabiti za pridobitev novih kmetijskih in 
za intenzifikacijo obstoječih površin. 

Obmejni zakon pa naj bi zagotovil tudi smotrnejšo, oziroma boljšo zaščito 
kmetijskih površin v primerih, ko se trasirajo nove ceste, daljnovodi, telefon- 
ske napeljave in tako dalje. Delovna skupina je v predloženem aktu ponovno 
opozorila na resen problem govedoreje, to je primarne panoge slovenskega 
kmetijstva. Podatek, ki ga je navedel tovariš Razdevšek, da je 63 '"/o stojišč 
neizkoriščenih, bi moral marsikomu pregnati rahlo spanje, izgleda pa, da temu 
ni tako, saj se vsi ukrepi, ki naj bi izboljšali to stanje, sprejemajo zelo počasi. 
Za rešitev tega problema so v tem aktu predvideni nekateri konkretni ukrepi, 
še bolj konkretni pa so predlogi, ki jih je dala gospodarska zbornica SR 
Slovenije. 

Vprašanje pospeševalne službe in raziskovalnega dela v kmetijstvu je bilo 
že obravnavano na različnih forumih pa tudi v naši delovni skupini. Glede 
raziskovalnega dela so bila mnenja deljena in sicer, da se naj to dovaja v okviru 
biotehnične fakultete, kmetijskega inštituta in specializiranih inštitutov. Glavna 
skrb za financiranje tega dela mora prevzeti družba ob soudeležbi gospodarskih 
organizacij, ki bi morale imeti na programiranje raziskav in na njih vred- 
notenje večji vpliv kot doslej. 

Po vprašanju pospeševalne službe so bila mnenja deljena. Od mnenj, 
da naj bi bila to čista državna služba financirana iz proračuna in vodena iz 
enega centra pa do mnenj, da je to stvar posameznih delovnih organizacij. 
Večina je bila za srednjo pot, to je, da naj bo pospeševalna služba skrb delov- 
nih organizacij ali njih asociacij, vendar ob podpori družbenih sredstev pred- 
vsem takrat, ko gre za razvoj novih panog, ali pa za panoge, ki so manj aku- 
mulativne. Soudeležba gospodarskih organizacij pri financiranju in vodenju 
pospeševalne službe bi zagotovila racionalno izkoriščanje tudi tistih sredstev, 
ki bi jih družba za to namenila. 

O vključevanju privatnega kmetijskega proizvajalca v družbeno-organizi- 
rano proizvodnjo, o njegovem ekonomskem položaju in njegovem položaju kot 
občana in samoupravljalca, se je vodila v naši delovni skupini dolga razprava. 
Mnenja članov, delovne skupine so bila zelo enotna. Dokaj enotna so bila 
mnenja tudi glede stališč gospodarske zbornice, sekretariata za gospodarstvo, 
sindikata in drugih forumov. Kljub temu pa teče po tem vprašanju zelo široka 
polemika v časopisju in se napihujejo stvari brez potrebe. Na problem se gleda 
»beločrno« in ne kompleksno. Ne upoštevajo se osnovne smernice razvoja naše 
politike, niti prehojena pot in izkušnje, ki jih imamo iz preteklosti. Nekateri 
primeri so bili prikazani potencirano enostransko in tendenciozno, drugi pa 
bi lahko služili za zgled, o teh pa ni slišati besede. V mislih imamo polemiko 
»mali zadrugar — da ali ne«, rešitev ni v »da« ali »ne«, temveč v »da« in v »ne«, 
odvisno od tega, kakršni so pač konkretni pogoji in stanje na določenem gospo- 
darskem prostoru. Vsaka gospodarska politika, predvsem pa agrarna zahteva 
natančno usmerjanje in takih akrobacij, kot jih predlagajo nekateri, ne bo 
prenesla brez težkih posledic. 

Širše vzroke glede odnosov med privatnimi proizvajalci in med družbenim 
sektorjem kmetijske proizvodnje je podal tovariš inž. Razdevšek. Zato ne bi 
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tega vprašanja širše prikazoval. Stališča naše delovne skupine pod točko 8 
nakazujejo konkretne naloge, ki naj izboljšajo poslovno sodelovanje med ko- 
operanti in kmetijskimi organizacijami ter naj zagotove privatnemu kmetijske- 
mu proizvajalcu perspektivo razvoja in obstoj ter večjo stimulacijo za uspeš- 
nejše delo. Te naloge, naj na kratko omenim, ker gre za problem, ki se v 
zadnjem času najbolj poudarja. 

Razširitev tržišča in spremenjeni odnosi v cenah so spodbudili znaten 
interes za razvoj kmetijske proizvodnje tudi pri zasebnih proizvajalcih. Za 
nadaljnji razvoj in pa vključevanje zasebnih proizvajalcev v družbeno-organi- 
zirano proizvodnjo pa je treba zlasti usposobiti kmetijske zadruge oziroma 
obrate za kooperacijo pri kombinatih oziroma posestvih. Z udeležbo osebnega 
dela in dohodka bi se moral povečati vpliv zadružnikov v zadružnih svetih in 
svetih kooperacijskih enot v vseh odločitvah, ki vplivajo na formiranje in deli- 
tev dohodka. Potrebno je spremeniti tudi temeljni zakon o kmetijskih zadrugah 
tako, da bodo v njem določena splošna načela, podrobnejše odločbe pa bi pred- 
pisala republika. Pristopiti bo treba k urejanju zemljiške posesti, ker moramo 
pričakovati intenzivnejši proces diferenciacij oziroma procese "v posestveni 
strukturi. Z ustreznimi družbenimi ukrepi bo potrebno: podpirati združevanje 
zemljišč v smeri racionalnejše rabe ter podvzemati ukrepe za komasacije in za 
rondacije. Z zmanjšanjem družbenih dajatev kot so carina in prometni davek 
bo treba podpirati uvajanje mehanizacije za načrtnejšo in smotrnejšo nabavo, 
ustvariti pogoje za kreditiranje kmetijske proizvodnje na podlagi mobilizacije 
kmetijskih proizvajalcev in bančnih sredstev ter z uvajanjem in razširitvijo 
kmetijske hranilne in kreditne službe, kar naj bo temelj za smotrno podpiranje 
načrtnega razvoja zasebne kmetijske proizvodnje, z ustrezno davčno politiko 
podpirati preusmeritev kmetij v intenzivno proizvodnjo, kot je uvedba pašno- 
košnega načina izkoriščanja travnikov, obnova nasadov, nabava kmetijskih 
strojev, ureditev gospodarskih zgradb itd. voditi tako politiko, ki bo podpirala 
in stimulirala obstoj ter razvoj kmetij v hribovitih in odročnih predelih; z 
boljšo organizacijo zasebne proizvodnje, z razširitvijo proizvodnega sodelovanja 
in z večjim dohodkom bo podana možnost za uvedbo starostnega in invalidskega 
zavarovanja kmetov. Starostno in invalidsko zavarovanje naj bi poleg zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov in z drugimi gospodarskimi ukrepi spodbudilo 
večje zanimanje pri mladini za kmetijsko proizvodnjo, starejšim pa zagotovilo 
sredstva za preživljanje. 

Izpolnitev navedenih nalog in še nekaterih drugih ukrepov, ki so predla- 
gani, bodo kmetijskim proizvajalcem veliko bolj koristile, kot pa v večini 
primerov brezplodne razprave o veliki ali mali zadrugi. Nekatera stališča in 
sklepi, ki jih komisija predlaga, se nanašajo na gozdarstvo. V razpravah je bilo 
slišati mnogo pripomb na sedanji zakon o gozdovih in glede odnosov nekaterih 
gozdnih gospodarstev do individualnih proizvajalcev. Prihodnje razprave in 
analize bodo ta problem vsekakor osvetlile. 

Delovna skupina meni, da je k reševanju teh problemov potrebno pristopiti 
nemudoma. Priporočila, ki jih vsebuje predloženi osnutek, so dvojne narave. 
Nekatera zahtevajo angažiranje sredstev enega ali več partnerjev in medse- 
bojno sodelovanje, druga priporočila pa so taka, da jih je možno izvesti brez 
večjih materialnih žrtev, njih neizvajanje pa lahko obsodimo kot čisti opor- 
tun izem. 

Sklepi konkretizirajo nekatere ugotovitve in stališča v obliki neposrednih 
nalog. Uresničitev pretežnega in najtežjega dela nalog je naložena izvršnemu 
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svetu. Ostale pa pristojnim republiškim sekretariatom. Mnenje delovne skupine 
je, da so ti sklepi le minimalni program ukrepov, da se razmere v kmetijstvu 
popravijo. Veliko tovarišev, ki so sodelovali v razpravi o vsebini tega akta, je 
bilo in je še mnenja, da so sklepi še premalo konkretni, da bi morali vsebovati 
konkretne podatke in ostrejše zahteve itd. 

Menim, da naj se ta stališča razčistijo v teku današnje in prihodnjih raz- 
prav. Če bodo ti sklepi uresničeni, bo to dokaz, da so se pristojni republiški 
organi z vso resnostjo lotili reševanja perečih problemov kmetijstva v Sloveniji. 
Na kraju bi v imenu komisije predlagal, da sprejme Skupščina SR Slovenije 
naslednji sklep: 

Razprava o stanju in razvoju kmetijstva v SR Sloveniji in predlog stališč, 
sklepov in priporočil, o katerih sta razpravljala republiški in gospodarski zbor 
skupščine, se naj nadaljuje v občinah in tistih krajevnih skupnostih, ki so na 
pretežno kmetijskem področju. Za vodenje razprav v občinah in krajevni 
skupnosti se naj angažirajo skupine poslancev, ki naj po končanih razpravah 
obdelajo vsebino teh razprav in jo posredujejo republiški skupščini kot mnenje 
občanov in delovnih organizacij o problemih kmetijstva. Vzporedno s potekom 
teh razprav naj bi v občinah tekla tudi razprava o programu razvoja kmetij- 
stva v občini ali širši regiji in o ukrepih za njegovo realizacijo. 

Na kraju bi še izjavil, da se s prvo pripombo, ki jo je dala zakonodajno- 
pravna komisija, strinjapn. S pripombo k vsebini osnutka stališč in sklepov pa 
bi predlagal majhno spremembo, ki bi verjetno ustregla zahtevi zakonodajno- 
pravne komisije in sicer: na strani 10, zadnji odstavek spodaj: — republiški 
sekretariat za finance bo pripravil predpise o kmetijsko-hranilni-kreditni službi, 
ker o tem res že obstoja osnutek predloga zakona, ki je bil delno celo sprejet, 
bi zato prvi del stavka črtah, in bi se glasilo besedilo takole: »republiški sekre- 
tariat za finance bo proučil možnosti za regresiranje obrestne mere za trajnejše 
naložbe, predvsem za Urejanje zemljišč, nasadov in gospodarskih organizacij. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovariš Pelikan je dal poleg obrazlo- 
žitve nekatere konkretne predloge. 

Preden pričnemo z razpravo na ločenih sejah, bi zaradi tega, da bi poslanci, 
ki bodo izvoljeni v skupno komisijo-, še posebej intenzivno spremljali današnjo 
razpravo in dane predloge in pripombe v javni razpravi, predlagal, da sprejme- 
mo odlok o imenovanju komisije, nekoliko razširjene v primerjavi z dosedanjo 
delovno skupino, ki bo pripravila osnutek stališč, sklepov in priporočil. 

Zaradi tega predlagam, da zbora sprejmeta naslednji odlok o ustanovitvi 
in izvolitvi skupne komisije: 

1. ustanovi se skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora za 
pripravo predloga stališč, sklepov in priporočil v zvezi s stanjem in razvojem 
kmetijstva v Sloveniji; 

2. komisijo sestavlja 17 članov, predsednika komisije izvoli komisija izmed 
poslancev na svoji prvi seji; 

3. komisija mora pripraviti predlog stališč, sklepov in priporočil v zvezi 
s stanjem in razvojem kmetijstva v Sloveniji najkasneje do 15. septembra in 
ga predložiti Skupščini SR Slovenije; 

4. v komisijo se izvolijo: a) poslanci republiškega zbora: Mirko Jamar, 
Milan Kristan, Zvone Pelikan, Matija Ratek, in Adolf Tavčar, b) poslanci go- 
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spodarskega zbora: Jože Javornik, Peter Hlastec, Stane Pungerčar, Jože Slavič 
in Jože Lesar. 

Poleg tega imenujejo v komisijo svoje predstavnike: izvršni svet — -dva 
člana izvršnega sveta, republiški sekretariat za gospodarstvo — dva člana, zavod 
za plan — enega člana, gospodarska zbornica SR Slovenije — enega člana in 
zveza sindikatov Slovenije — enega člana. 

To je predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije, ki naj 
spremlja vso razpravo in pripravi dokončen predlog akta. Iz uvodne razprave 
tovariša Razdevška in tovariša Pelikana izhaja, da delo na pripravi teh stališč 
ne bi smelo kakorkoli zadržati tistih 'kratkoročnih ukrepov, predvsem izvršnega 
sveta in drugih upravnih organov, ki se nanašajo na tekoče intervencije v zvezi 
z reševanjem določenih problemov v kmetijstvu, ki so v stališčih navedeni in 
ki zahtevajo hitro in kratkoročno reševanje. 

Kdo želi razpravljati o tem odloku? (Nihče.) Če nihče, potem prosim, da 
glasujemo. Najprej republiški zbor. Kdor je za ta odlok, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
republiški zbor odlok soglasno sprejel. 

Prosim, še gospodarski zbor: kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je gospodarski zbor odlok soglasno sprejel. 

S tem je skupna seja zaključena in nadaljujemo z razpravo na ločenih 
sejah. 

Republiški zbor bo pričel sejo čez 15 minut, gospodarski zbor pa takoj. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 10.35, seja republiškega zbora pa se je 
nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, nadaljujemo 
sejo. Na skupni seji z gospodarskim zborom smo poslušali referat člana izvrš- 
nega sveta tovariša Razdevška in referat predstavnika komisije za redakcijo 
prvega osnutka sklepov, tovariša Pelikana. Vi veste, da smo potem izvolili še 
komisijo za pripravo končnega predloga sklepov. Dodatno k vsemu temu bi še 
povedal, da ste prejeli kot gradivo analizo republiškega sekretariata za gospo- 
darstvo o stanju in razvoju kmetijstva, informacij republiškega sekretariata 
za gospodarstvo o kmetijski pospeševalni službi, osnutek sklepov razširjene 
seje odbora za zadružništvo in kooperacijo pri gospodarski zbornici Slovenije 
in predlog stališč izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k analizi o stanju 
in razvoju kmetijstva v SR Sloveniji. Vse te materiale je obravnaval v našem 
zboru odbor za proizvodnjo in promet in dal svoje poročilo. Ostnutek stališč, 
sklepov in priporočil pa je obravnavala zakonodajno-pravna komisija. Gradivo 
je bilo predloženo izvršnemu svetu v smislu 165. člena našega poslovnika in je 
izvršni svet določil kot svojega predstavnika tovariša Razdevška, člana izvrš- 
nega sveta in Svetka Kobala, republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Na našo sejo so bili vabljeni tudi predstavniki kmetijskega inštituta Slo- 
venije, predstavnik biotehniške fakultete v Ljubljani in republiške konference 
SZDL Slovenije. Kolikor sem mogel opaziti, je prišel za republiško konferenco 
tovariš Simonič, za biotehniško fakulteto je prišel tovariš Turk, predstavnik 
kmetijskega inštituta pa je prof. Adamič. Razen tega imamo, in to bi posebej 
in z veseljem podčrtal, med sabo tudi zasebne kmetovalce. Vabili smo namreč 
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Jožeta Kodreta iz Gor pri Ajdovščini, Franca Kosmača z Mrzlega vrha pri 
Idriji, Jožeta Kronovška iz Orle vasi pri Braslovčah, Jožeta Pratengrazerja iz 
Kunšperka pri Bistrici ob Sotli, Štefana Sambta iz Trešanovcev pri Martjancih, 
Franca Brusa iz Svečine. Ivana Omana iz Zminca pri Skofji Loki, Janeza Zam- 
po iz Levanjcev pri Pesterniku in Jelka Kodermac iz Fojane pri Dobrovi v 
Brdih. Med prijavljenimi govorniki sta že dva tovariša, ki sem jih sedaj naštel. 

Ker smo uvodno obrazložitev že slišali, lahko takoj preidemo na obravnavo. 
Odpiram obravnavo. Pred seboj imam osem prijav za govore in bom klical 
tovariše po tistem vrstnem redu, kakor so se prijavili. Prvi se je prijavil tova- 
riš Ivan Kreft, ki želi govoriti o pridobivanju novih obdelavnih zemljišč z 
melioracijami. Tovariš Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Ob začetku razprave o 
kmetijstvu si postavljam vprašanje, kako izpolnjujemo razvojne načrte in in- 
vesticijske naložbe v tej panogi našega gospodarstva v Sloveniji in drugih 
republikah. Premalo je podatkov, da bi na postavljena vprašanja mogel od- 
govoriti zadovoljivo, zato se bom v razpravi omejil le na to, koliko so vložili 
drugod in koliko pri nas v pridobivanje obdelovalnih površin prek hidromelio- 
racij, s katerimi bi tudi v Sloveniji lahko usposobili 170 000 ha zemljišč, če bi 
bila na razpolago finančna sredstva. Gre za zamočvirjena zemljišča, ki so sedaj 
zelo slabo izkoriščena. Zato smo njihovo melioriziranje predvideli v 7-letnem 
planu. 2e danes lahko ugotovimo, da smo glede tega načrta doživeli popoln 
neuspeh, saj ne bomo uresničili hidromelioracij, predvidenih po tem planu na 
območju Ščavnice, Apaškega polja, Polskave, Loznice, Bistrice, Ljubljanskega 
barja, Savinjske doline, Vipavske doline, Krškega polja in še na območju neka- 
terih manjših vodotokov, kjer ima družbeni sektor že svoja zemljišča in bi 
jih s predvidenimi melioracijami še mnogo povečal. V večjem obsegu se melio- 
rira le Pesniška dolina, kjer pa tudi že primanjkuje finančnih sredstev. Drugod 
v Jugoslaviji pa ni take stiske glede finančnih sredstev za melioracije in tudi 
pogoji so tako ugodni, da ne zmanjka investitorjev. Vodni sistem Donava—Tisa— 
Donava je bil doslej dotiran z zneskom 100 milijonov dolarjev, pa še po 10 
letih, ko bi že moral dajati bajne uspehe, še vedno zahteva nova sredstva. 
Za melioracijo Pelagonije, ki je sicer bolj uspešna, dotacije niso bile mnogo 
manjše. V Črni gori so bila vložena precejšnja sredstva v velik namakalni 
sitem, toda ko bi se naj z namakanjem začelo, ni bilo interesentov, ki bi 
bili pripravljeni uporabljati zgrajene naprave in odplačevati kredite. Sredstva, 
ki so bila vložena, so izgubljena. Kot vemo, je več podobnih primerov tudi izven 
kmetijstva na primer v infrastrukturi. Znano' je, da je Jugoslavija v času od prve 
neuspele reforme, ki se je začela leta 1961, do zaključnega tretjega leta druge 
reforme prejela od mednarodne banke za obnovo in razvoj 7 kreditov, toda le 
pri tistem, ki je bil v znesku 10,8 milijona dolarjev, namenjen modernizaciji 
železnic, je participirala Slovenija, od drugih 250 milijonov dolarjev pa ni 
dobila ničesar. 

V začetku sem omenil, da bi lahko pridobili z melioracijami v Sloveniji 
okoli 170 000 ha novih površin, od teh v Ščavniški dolini 13 000 ha. V radgonski 
občini je že sedaj v lasti družbenega sektorja nekaj več kot 30 °/» vse zemlje, 
toda v celotni ščavniški dolini, ki obsega tudi ljutomersko občino, je ta odstotek 
znatno manjši tako, da polovico zemljišč tudi po melioraciji najbrž še ne bi 
bila v socialističnem sektorju, kar je pogoj, ki ga postavlja jugoslovanska kme- 
tijska banka za odobritev kredita. 
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Pri dodeljevanju 100-milijonskih dotacij v dolarjih pa ni bilo pogoja, da 
lahko dobi sredstva le tista organizacija, ki na celotnem melioracijskem ob- 
močju organizira proizvodnjo in zagotovi, da bo v času izkoriščanja dotiranih 
sredstev najmanj 50'% vsega melioracijskega območja družbena last. Z dota- 
cijami so se tako nekje bogato nagrajevali tudi proizvajalci zasebnega sektorja. 
Kako lahko sedaj dopovedo poslanci ljutomerske in radgonske občine svojim 
občanom, da je bila jugoslovanska kmetijska banka upravičena odbiti vlogo 
za dodelitev kredita za melioracijo Ščavniške doline v višini 3 milijard S di- 
narjev, kot 50% participacijo te banke k celotnemu znesku 6 milijard dinarjev, 
ko pa vsi vedo, kako velikodušno je jugoslovanska kmetijska banka financi- 
rala celo nekatere nekmetijske objekte. 

Tovariši in tovarišice poslanci. Nimam poguma, da bi zaradi tega, ker je 
jugoslovanska kmetijska banka odbila sokreditiranje melioracije Ščavniške 
doline, predlagati kakršnokoli novo obremenitev slovenskega gospodarstva, saj 
je naše gospodarstvo tako in tako že preobremenjeno, osnovna sredstva indu- 
strije pa so že prekomerno iztrošena, tako da celo naša najbolj razvita področja 
ne zmorejo več bremen, ki jim jih predpisujejo. 

Po podatkih referata Frančka Mirtiča na 3. seji mestne konference ZKS 
v Ljubljani dne 28. junija 1968 je bil v letu 1967 delež federacije v proračunskih 
dohodkih zbranih v ljubljanskih občinah 47,4 '»/o, delež republike 12,7'%, delež 
občine in mesta pa 19,9 %. V prvem letošnjem trimesečju pa so se proračunski 
dohodki v Ljubljani povečali za 25%, od tega pa je federacija dobila 45'%, 
občine oziroma mesto pa 14 %. Pri taki delitvi dohodka slovensko kmetijstvo 
ne more zbrati sredstev za razširjeno reprodukcijo in je nevarnost, da bo 
stagniralo. Tega pa ne smemo dopustiti, kar si bo enkrat morala dopovedati 
tudi jugoslovanska kmetijska banka, ki tako mačehovsko in cehovsko upošteva 
potrebe našega kmetijstva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Perhavec. 

Inž. Edvard Perhavec: Tovarišice in tovariši poslanci. Takoj na 
začetku naj ugotovim, da naša skupščina ob pravem času razpravlja o stanju 
in razvoju kmetijstva, saj je ta gospodarska panoga, če že ne v celoti, pa en 
dobršen del zadela na nekatera vprašanja in probleme, ki so za njen položaj 
in nadaljnji razvoj zelo pomembni. Mislim, da bi zato predvsem iz tega stališča 
in ne samo iz stališča običajne periodične ocene, bilo potrebno videti in oceniti 
položaj čim realneje in nato poiskati, nakazati in sprejeti primerne rešitve, ki 
bodo kmetijske proizvajalce spravile iz sedaj nekoliko negotovega položaja. 

Poročilo, ki ga je pripravil republiški sekretariat za gospodarstvo sicer s 
precejšnjo usmerjenostjo, ocenjuje sedanji položaj. Glede tega se je veliko bolj 
približal realnosti današnji ekspoze predstavnika izvršnega sveta. Razpoloženje 
v proizvodnih organizacijah in pri individualnih proizvajalcih pa je seveda 
trenutno bolj zaskrbljeno. Osnovni problem predstavlja namreč plasma neka- 
terih kmetijskih pridelkov, za slovensko kmetijstvo najbolj karakterističnih, 
to je, proizvodov živinoreje in seveda čedalje večji stroški proizvodnje in čeda- 
lje večje družbene dajatve, ter s tem v zvezi zmanjševanje dohodka. Vsem nam 
je znano, da so se nekatere kmetijske organizacije sedaj znašle v težkem polo- 
žaju. Ta težava ni samo v tem, da jim grozijo finančne izgube, temveč se kažejo 
tudi v nejasni perspektivi, ali naj še nadalje zmanjšujejo stalež v govedoreji, 
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puščajo stojišča prazna ali pa polnijo hleve ob zavesti, da lezejo s tem v še 
večje težave in v še večje izgube. 

Trenutno izgleda tako, da podvzemamo napore, da bi našli tržišča za tiste 
količine mesa, mesnih izdelkov, ki jih ne moremo izvoziti in da najdemo po- 
trošnika na domačem tržišču. Mislim, da je to lahko neka oblika reševanja, 
saj je struktura domače potrošnje taka, da bi se v njej mogle najti določene 
možnosti za povečanje potrošnje mesa oziroma beljakovin živalskega izvora na 
sploh. V potrošnji smo v letu 1964 in 1965 dosegli najvišji nivo potrošnje žita. 
Od takrat pa je v upadanju, četudi v lanskem letu še vedno ugotavljamo, da je 
udeležba žita v prehrani še vedno zelo visoka. Delež kalorij živalskega porekla 
pa je zato v strukturi prehrane majhen, saj se giblje med 17 °/o v letu 1964 in 
20 lo/o v letu 1967, in je vendarle v rahlem porastu. Velika potrošnja žita na 
eni strani in majhna udeležba beljakovin živalskega izvora na drugi strani 
kaže na relativno' nizki standard naše prehrane. Vzroke za tako strukturo pre- 
hrane prebivalstva je seveda predvsem iskati v visokih cenah teh proizvodov, 
oziroma nizki kupni moči večjega dela prebivalcev. Iz primerjave nekaterih 
statističnih podatkov bi lahko ugotovili, da porabi več visoko kvalitetnih pro- 
izvodov, kot so meso, jajca, mlečni proizvodi, predvsem tisti del prebivalstva, 
ki ima višje dohodke in obratno oni z nižjimi dohodki trošijo predvsem manj 
kvalitetno hrano, predvsem pa žito. 

Pri tem se mi vseeno postavlja vprašanje. Ce bomo hoteli st-rukturo pre- 
hrane spremeniti v korist visoko kvalitetnih proizvodov, konkretno mesa, potem 
bomo njegovo ceno morali občutno zmanjšati. Toda v čigavo breme. Ali v bre- 
me proizvajalca, katerega lastna cena je že sedaj višja od prodajne, ali na račun 
klavnic, za katere trdimo, da poslujejo skoraj brez akumulacije, ali pa na račun 
nekoga drugega, recimo na račun garantiranih cen, ki so že sedaj nižje od 
proizvodnih cen. Na spremembo v strukturi prehrane tistega dela prebivalcev, 
ki ima višje dohodke pa bržkone ni dosti računati, ker je ta del manjši in ker 
struktura prehrane pri tem delu prebivalstva, več ali manj, že tako odstopa 
od poprečne porabe od zlasti drugega dela prebivalstva, ki ne konsumira tako 
visoko kvalitetne hrane. Dejstvo je, da ta del svoje dohodke zavestno vlaga 
v drugo obliko standarda, manj v prehrano, predvsem v nakup tehničnih pred- 
metov, avtomobilov, stanovanj in podobno. Smatram, da bi pomenilo to, da bi 
bilo treba nekaj storiti, da se poveča standard iz tega dela prebivalstva z niž- 
jimi dohodki, ki bi bil tako v stanju vsaj v določenem času absorbirati določene 
presežke visoko kvalitetne hrane oziroma mesa, prehrane živalskih beljakovin. 

Glede na to mislim, da je potrebno iskati za rešitev vprašanj, v zvezi z 
živinorejo, tako doma, kakor na zunanjem tržišču. Osnovna predpostavka za 
prilagojevanje tema dvema tržiščema pa je nedvomno zmanjševanje stroškov v 
proizvodnji in prometu, da bi bile cene tako čim nižje in sicer tako v odnosu 
na zunanje tržišče, kakor za domačega potrošnika. Možnosti znižanja obstoje 
in to v proizvodnji kot v predelovalni industriji in v blagovnem prometu. Mo- 
goče bo v proizvodnji najtežje iskati rezerve in v zelo kratkem roku najbrž 
ne bomo dobili pomembnih rezultatov. Lahko pa bi z nekaterimi intervencijami 
na primer z odložitvami anuitet, ali z odpravo obrestne mere na poslovni sklad, 
z beneficirano obrestno mero na obratna sredstva in podobno vplivali na pro- 
izvodno ceno. Prav gotovo se lahko več stori v predelavi in prometu. Klavnice 
prav gotovo imajo določene rezerve še v produktivnosti, v boljši izrabi kapa- 
citet, v boljši izrabi odpadkov, posebno na organizaciji, ki skrbijo za promet 
z izdelki pa zadnje čase pada precej kritike zaradi njihove neelastičnosti, slabe 
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zavzetosti in seveda v iskanju prevelikih razlik v ceni. Vprašanje je, kaj lahko 
naredimo za uspešno prodajo pridelkov v dežele skupnega evropskega trga. 
Naši proizvajalci imajo v odnosu do teh dežel določene prednosti, tako glede 
kvalitete, kakor cene blaga. Gotovo so prav zaradi teh konkurenčnih sposob- 
nosti naših proizvajalcev — živinorejcev dežele evropskega gospodarskega trga 
uvedle tudi visoke prelevmane oziroma določene zaščitne ukrepe. Kmetijske 
organizacije same zagotovo tega problema ne bodo mogle rešiti. Zato bo logična 
posledica tega, da bodo gospodarske organizacije opuščale rejo živine in zmanj- 
ševale živinski fond. Drugega jim tudi ne preostane. Najenostavnejši račun 
kaže, da je bolje imeti prazno stojišče in prazne hleve, v sedanji situaciji kakor 
pa polne. Ker pa predstavlja živinoreja pomembno nacionalno bogastvo in 
pomemben devizni vir v jugoslovanskem merilu, smo v letu 1967 ustvarili samo 
z izvozom živine in živalskih proizvodov 180 milijonov dolarjev deviznega 
priliva v glavnem konvertibilnih valut. Zato je ob prizadevanjih organizacij 
samih nujna tudi intervencija družbe, da se težave prebrode in izdela koncept 
nadaljnjega razvoja živinoreje. 

Nadalje bi se še rad nekoliko zadržal na vprašanjih gospodarjenja kme- 
tijskih organizacij. Gospodarska reforma je imela namen poboljšati položaj 
kmetijskih organizacij, stimulirati subjekte v proizvodnji v smeri intenziviranja 
in ekonomične jšega gospodarjenja in zagotoviti, da postanejo osnovni nosilci 
razširjene reprodukcije. To je bilo nujno glede na znatno manj ugodne pogoje, 
ki jih je v tem pogledu imelo kmetijstvo pred reformo. Rezultati gospodarjenja 
so bili do lanskega leta pričakovani. Neto produkt je v prvih dveh letih reforme 
kazal izrazito tendenco rasti, medtem ko je v lanskem letu prišlo do določenega 
preokreta. V tem letu so namreč znatno bolj porastli stroški, kakor pa osebni 
dohodek kmetijskih organizacij. Prav tako kaže čisti produkt po zaposlenem 
tendenco rasti le v prvih letih, medtem ko se je v lanskem letu odnos na 1966. 
leto zmanjšal ža 2'%. Podatke navajam iz publikacij, ki prikazujejo jugoslovan- 
sko poprečje. Karakteristično je še to, da se je v letu 1967 zmanjšal čisti doho- 
dek po zaposlenem, kljub zmanjšanju zaposlenih v tem letu. Ustvarjeni neto 
produkt po delavcu je tudi v vseh teh letih nižji, kakor pa v ostalih gospo- 
darskih panogah. Tudi v delitvi čistega dohodka prihaja do novih premikov. 
Prispevki družbenih skupnosti so v letu 1965 imeli tendenco upadanja, v letu 
1967 pa se ponovno povečujejo. Naj jih navedem po letih. 

Kmetijske organizacije so v letu 1964 prispevale družbeni skupnosti 44 °/», 
leta 1965 38'%, leta 1966 36'%, v lanskem letu, t. j. 1967. leta pa so prispevale 
skupnosti 41 fl/o, njihov delež pa je znašal 59 %>. Potemtakem se je udeležba 
skupnosti v čistem dohodku delovnih organizacij v letu 1967 nasproti letu 1966 
povečala kar za 7% in to ob 6"/» manjšem čistem dohodku. 

Povečale so se tudi obresti od kreditov in to kar za 35 %, torej indeks 
1967/1966 kaže povečanje na 135. Udeležba teh obresti v čistem dohodku je 
kar pomembna, saj znaša od 15 do 18 %. Prav tako je pomemben porast davka 
na promet proizvodov, indeks 1967/1966 znaša 124, a v strukturi udeležbe 
družbe v čistem dohodku kar 10!%. Prav tako so pomembna povečanja tudi 
raznih drugih prispevkov, zlasti vodno-gospodarskega prispevka. Temu pri- 
merno se je spremenil tudi odnos med osebnimi dohodki in skladi. V letu 1967 
se naglo povečuje udeležba osebnih dohodkov, kar je posledica rezultatov go- 
spodarjenja v tem letu. Naj tudi za ta pojav navedem podatke: leta 1964 
odpade na osebne dohodke v kmetijskih organizacijah 79 '%, na sklade 21, leta 
1965 na osebne dohodke 74%, na sklade 26 %, leta 1966 na osebne dohodke 
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73 l0/o, na sklade 27 '%>, leta 1967 pa na osebne dohodke 81%, na sklade pa 
samo 19 '°/o. Pri tem je treba omeniti, dia znaša indeks rasti osebnih dohodkov 
1967/1966 103, medtem ko znaša indeks 1967/1964 229, v tem obdobju so bili 
storjeni premiki, ki jih pogojuje gospodarska reforma. 

Podobne podatke bi lahko navedel tudi glede anuitet, možnosti investira- 
nja obratnih sredstev in sicer v tem smislu, da se vsepovsod položaj slabša. 
Predvsem pri investicijskih naložbah v kmetijstvu beležimo dva karakteristična 
primera. Udeležba investicij v kmetijstvu nasproti celotnemu gospodarstvu 
konstantno pada. V letu 1964 je znašala ta udeležba 13,3 °/o, v letu 1967 ll,3 7o, 
obenem se zmanjšuje tudi udeležba skladov kmetijskih organizacij. Edino 
udeležba bank narašča v investicijah kmetijskega značaja. V letu 1964 je znaša 
delež gospodarskih organizacij v investicijah 23 °/o, delež bank pa 25 /o pre- 
ostali delež odpade na druge investicijske vire. V letu 1965 so vlagale kmetijske 
delovne organizacije 28 »/o, banke 37 '»/o sredstev, v letu 1966 gospodarske orga- 
nizacije 43'°/» banke 28 «/», v letu 1967 gospodarske organizacije 32«/», banke 
pa že kar 42«/o. Ce bo šlo tako naprej, je pričakovati, da bodo v glavnem le 
banke udeležene v kmetijskih investicijah. Treba pa je poudariti, da se doslej 
ni doseglo ničesar, da bi si kmetijstvo zagotovilo večja sredstva m normalno 
cirkulacijo kapitala iz panoge v panogo, oziroma z enega področja na drugo 
področje. Vprašanje je, koliko je kmetijstvo s svojimi določnimi vlaganji 
atraktivno za pridobivanje kapitala, ob tem da ga v nasi deželi nasploh pri- 
manjkuje V lanskem letu so se pojavile celo nasprotne tendence, da so kmetij- 
ske organizacije ponekod zelo močno kreditirale druge organizacije predvsem 
trgovske in predelovalno industrijo. 

Strinjam se s stališči in sklepi, ki jih je predlagala skupina poslancev 
slede na to, da bomo morda lahko po javni razpravi te dopolnili ali pa kaj 
spremenili. Bistveni problemi so v teh sklepih zajeti in če bomo zmogli vse 
to narediti, kar skupina poslancev predlaga, potem bomo lahko zadovoljni. 
Menim da je danes pomembno poudariti, da tudi kmetijstvo v slovenski pro- 
izvodnji zasluži vso pozornost in da ima v tej svoje pomembno mesto. Zato je 
nujno, da mu tudi v bodoče zagotovimo stabilne- reproduktivne pogoje in 
pravilen razvoj. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Tavčar. 

Inž. Adolf Tavčar: Tovarišice in tovariši. Danes, po daljšem raz- 
dobju ponovno razpravljamo o položaju kmetijstva v Sloveniji, kot gospodaiski 
panogi in skušamo oceniti stanje razvoja za nazaj in nakazati morebitne smer- 
nice za bodoči razvoj. Kmetijstvo je pač tista gospodarska panoga, katero 
ne smemo obravnavati iz enakih izhodišč in z enakim pogledom kot na ostale 
panoge gospodarstva. Včasih je blaga preveč na trgu, včasih premalo, odvisno 
od slabše ali boljše letine, od stanja na svetovnem trgu in temu podobno. Nasa 
dosedanja politika je slonela v kmetijstvu do neke mere na tem, da naj se 
nenehno povečuje izvoz in presežek tega izvoza čimveč krije primanjkljaj v 
tistih proizvodih, ki jih doma ni mogoče pridelati ali pa jih nam še primanjkuje, 
kot je bilo to do nedavnega s pšenico. 

V preteklem obdobju je bila jugoslovanska politika v kmetijstvu usmerjena 
preveč v proizvodnjo mesa oziroma v velike živinorejske objekte, pa tudi v 
Sloveniji se je takšna investicijska politika odrazila tudi v preozki, specializi- 
rani živinorejski proizvodnji. Danes pa vidmo, da take koncepcije, ki so bile za 
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tiste čase morda upravičene, zaradi takratne izredne konjunkture danes si 
povsod v vseh državah prizadevajo, da čimveč prehrane pridelajo doma, kar 
povzroča, da je pritisk na svetovnem trgu veliko močnejši kot je bil takrat, 
in imamo zaradi tega tudi pri nas danes močno stagnacijo v izvozu mesa. 
Računati je treba s tem, da tudi vzhodne države zelo hitro postajajo veliki 
blagovni proizvajalci in je treba tudi s tem računati v naši nadaljnji politiki 
razvoja kmetijstva. Sprijazniti se bo pač treba, da verjetno ne bo več tako 
rožnate situacije v izvozu živine, kot je bilo to še pred dvemi leti. Tej situaciji 
primerno se bo potrebno prilagoditi tako v jugoslovanskem kot v slovenskem 
merilu in se vedno bolj usmeriti na domačo potrošnjo. V Sloveniji je stanje 
takšno, kot jo ocenjuje gospodarska zbornica. Po tej oceni je padel živinorej- 
ski fond za ca. 12%. Ce ocenimo stanje proizvodnje in potrošnje na območju 
Slovenije, potem iz teh podatkov lahko ugotovimo, da praktično ni presež- 
kov kmetijskih proizvodov. To nam kažejo podatki, da Slovenija uvaža iz tujine 
ali iz ostalih republik več kmetijskih proizvodov, kot pa jih izvaža na svetovni 
trg. Ta ugotovitev je za našo razpravo po mojem bistveno važna in nam na- 
rekuje takšen zaključek, da bo tudi v bodoče v Sloveniji možno tudi pri pove- 
čani proizvodnji plasirati kmetijske dobrine. 

Nimam namena ponavljati, kar je bilo v dokumentaciji že povedano, hočem 
le poudariti to, da so možna izhodišča za slovenske razmere prav v tem, da naj 
se proizvajalec in potrošnik bolje povežeta prek posrednika, to je trgovine. 
Prepričan sem, da v stališčih in priporočilih, ki jih danes obravnavamo, 
pravilno ocenjujemo eno od bistvenih vprašanj, in sicer povezava med proiz- 
vodnjo, trgovino in potrošnjo. Problem, ki se nam danes ponovno postavlja 
v ospredje, ni praktično nov. Kmetijske gospodarske organizacije stalno opo- 
zarjajo na to pomanjkljivost v našem sistemu. Trgovina se ne vključuje v 
dovoljeni meri v naša reformska prizadevanja, saj smo priča velikemu preli- 
vanju sredstev iz ene gospodarske panoge v drugo in ne moremo iti mimo 
ugotovitve, kar ne velja samo primeru kmetijstva, da se steka v trgovino in 
v banke prevelik del akumulacije. To je defekt v našem sistemu, ki ga ne mo- 
remo upravičiti niti s tem, da se ta akumulacija vlaga v nove trgovske objekte, 
oziroma, da se tako akumulirana sredstva prek bank dajejo za dodatna poso- 
jila za reševanje resnih, nam že znanih problemov. 

Tudi ni rešitev v tem, da so se spričo situacije kmetijske zadruge in druge 
kmetijske organizacije preveč začele ukvarjati s trgovskimi posli, s tem pa 
pozabljajo na kmečkega proizvajalca, ker nam poleg gospodarske dela tudi 
politično škodo. Ni slučaj, da kmetje zadružniki in kooperanti niso zadovoljni 
z dosedanjim stanjem, ker smatrajo, da so odrinjeni s tega procesa. To se ne 
dogaja samo v kmetijstvu, pač pa tudi kmetom — lastnikom gozdov, pri prodaji 
lesa. Naši kmetje želijo sodelovati v samoupravnem mehanizmu, in smatrajo, 
da je to za njih življenjskega pomena. Koristi in sadovi njihovega truda se 
tako odmikajo njihovim interesom. Od tod razne pritožbe in težnje, da naj 
bi se ustanavljale razne oblike malih zadrug in združenj, ker bi bila to ena 
izmed oblik borbe proti pretirani akumulaciji posrednikov. Tudi take organi- 
zacijske spremembe, če bomo dovolili, da se uresničijo v obliki malih zadrug 
in malih proizvodnih organizacij, ne bodo rešile naše kmetijstvo, kar nam 
mora biti popolnoma jasno. Rešitev je prav v tem, da se trgovske in kmetijske 
organizacije med seboj v različnih oblikah povezujejo, nastopajo kot sofinan- 
cerji naložb, kjer obstojajo skupni interesi, in da se ob taki medsebojni pove- 
zavi zagotovi proizvodnja in tudi plasma blaga. Zato lahko ugotovimo, da seda- 
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nje stanje v kmetijstvu ni nerešljivo, če resno k temu pristopimo in da tudi ni 
tako zapleteno, kot je na prvi pogled videti. Prepričan sem, da je z nekoliko 
razumevanja možno v praksi izvesti takšno politiko, čeprav vemo, da sedanje 
razpoloženje samih trgovskih organizacij ni preveč naklonjeno takšnemu kon- 
ceptu. Ponovno poudarjam, da je bistvo socialističnega sistema prav v tem, 
da se morajo povezovati skupni interesi proizvajalcev in posrednikov in da 
imata pri tem oba partnerja skupne koristi. Naloga naših političnih teles, 
skupščin izvršnega sveta zlasti gospodarske zbornice bo prav v tem, da pove- 
zuje interese trgovskih in kmetijskih organizacij. 

V poročilih je večkrat omenjena premajhna skrb družbe do kmetijstva 
in menim, da je takšna ugotovitev tudi točna. Menim, da je skupščina napačno 
ukrepala, ker je ukinila sklad za pospeševanje kmetijstva in je danes kmetij- 
ska pospeševalna služba prepuščena stihiji, v breme proračuna, za katerega 
pa vemo, da je stalno na prepihu in da tudi v prihodnjih letih situacija ne bo 
dosti boljša. Brez pomena tudi ni ugotovitev, da ima republiški sekretariat za 
gospodarstvo prešibko službo, ki se ukvarja z razvojem kmetijstva. Obenem 
ugotavljamo, da manjka ustanovam, ki se ukvarjajo s pospeševanjem kmetij- 
stva, kvaliteten in strokoven kader, da ni povezave med znanostjo in proizvod- 
njo, da manjka sredstev za aplikacije znanosti in znanstvenih dosežkov v 
vsakodnevni praksi, še posebej pa se taka odmaknjenost čuti v tem, da sred- 
stva, namenjena iz republiških virov v srednjeročnem razvojnem planu za te 
potrebe niso še na razpolago. 

Na koncu bi ponovno poudaril, da ni možno obravnavati kmetijske panoge, 
kot je bilo že omenjeno, na enak način kot ostale gospodarske panoge, ker bi 
se taka pomanjkljivost lahko strahovito maščevala, kot je to do danes primer 
v hitrem in močnem padcu živinskega fonda, kar se ne da popraviti samo z 
investicijam in prek noči. Zato bo potrebno celo desetletje. Zato bomo 
verjetno morali za odpravo primanjkljaja v živalskem fondu uvažati živino, 
za kar bomo morali uporabiti nove devize. Posledice tega bodo občutili potroš- 
niki, ker ne bo blaga v zadostni količini, obenem pa se bodo po nepotrebnem 
dvignile cene. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Zdravko Dolinšek. 

Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Želim izraziti, da pozdravljam razpravo o kmetijstvu, ki ima po mojem 
mišljenju danes še številne slabosti, ki so v preteklem obdobju nastajale ob 
raznih reorganizacijah, ki pa niso prinesle kmetijstvu bistvenejšega izboljšanja. 
Menim, da tudi po današnji razpravi ne bomo mogli takoj urediti vse probleme, 
napraviti prelomnico in ozdraviti rane, ki smo jih zadejali v kmetijski politiki 
doslej. Smatram, da je danes prilika, da nakažemo tiste probleme, ki zavirajo 
razvoj kmetijske proizvodnje tako v socialističnem in zasebnem kmetijstvu in 
za katero menijo kmetijci, če bi jih rešili, da bi nastali tudi za njih boljši časi. 
Ob tem, ko želimo zaščititi zasebnega proizvajalca, ne bi smeli pozabiti tudi na 
socialistični sektor, ki ga tudi v vseh 20 letih razvoja nismo najbolj povzdigo- 
vali. Da ne bom predolg, želim predlagati ukrepe in bi hotel opozoriti na na- 
slednje stvari. 

1. Integracijski procesi v socialističnem sektorju se niso premaknili skoraj 
nikamor naprej. Samoupravne pravice proizvajalcev so tako zasnovane, da jih 
k temu ne more prisiliti nihče. Mislim, da bi morala tudi širšfi družbena skup- 
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nost imeti pravico vpliva na pozitivno usmerjanje integracije, in večjo pravico 
odločanja, sicer bomo zopet stali samo pri ugotovitvah. 

Proizvodni sektor Agrokombinata in zadruge se pritožujejo, da odkupne 
cene, ki jih diktirajo posredniki in predelovalna industrija, komaj pokrivajo 
njihove proizvodne stroške in da se z razliko do prodajne cene, ki predstavlja 
mastne dobičke, delijo predvsem posredniki. To velja zlasti za meso, za kate- 
rega diktirajo zelo nizke odkupne cene. Menim, da so glede na nizke odkupne 
cene prodajne cene mesa previsoke. Cisti dohodek pa pospravi predelovalna 
industrija. Po mojem mnenju bi prvenstveno morali urediti odkupne cene in 
dati proizvajalcu tisto, kar mu pripada. 

2. Kreditna politika v kmetijstvu ni urejena. Kratkoročni obratni krediti 
kljub regresirani obrestni meri za kmetijstvo so še vedno predragi in so 
znaten vir dohodka banke. Dolgoročni krediti so glede na obrestno mero 
ugodnejši, toda glede na rodnost posameznih obnovljenih objektov, so roki 
odplačevanja kreditov prekratki in jih morajo gospodarske organizacije od- 
plačevati, ko še objekti ne dajo proizvodov za trg. Glede na sedanje neugodne 
razmere, v katerih poslujejo kmetijske organizacije, bo treba odpraviti obresti 
na poslovni sklad, določiti ustreznejše kreditne obresti, izboljšati izvozno- 
uvozno kreditno politiko in podaljšati odplačilne roke za kredite zlasti zato, 
ker kmetijske organizacije niso še dograjene. Pri tem pa si banke ustvarjajo 
velike sklade in precejšnje osebne dohodke. Reforma je v kmetijski proizvodnji 
prinesla mnogo pozitivnih sprememb, ni pa dosti spremenila poslovne evidence, 
ki je še vedno komplicirana in bremeni gospodarske organizacije z velikimi re- 
žijskimi stroški. 

Intervencijski uvoz ,se po mojem mnenju opravlja še vedno enostransko. 
Ne vem zakaj nismo poklicali na odgovornost tistih dejavnikov, ki so uvozili 
ogromne količine kmetijskega blaga in to prav v času, ko smo pripravljali pred- 
pise za ureditev uvoza in s tem povzročili precejšnjo škodo našim gospodar- 
skim organizacijam. Zato se zavzemajo kmetijski proizvajalci, da se uvede tudi 
na uvoz sadja carinska stopnja. 

Oprostitev plačila davkov ob elementarnih nezgodah naj se ne bi obraču- 
navala od celotnega katastrskega dohodka, ampak od posamezne po elemen- 
tarni nezgodi poškodovane parcele, višina odškodnine pa bi lahko bila nižja 
od določenih 20'%'. Naslednje vprašanje je zavarovanje kvalitete sadja in ne 
samo kvalitete pridelka. Zavarovalnice nočejo pristopiti k temu zavarovanju, 
ker je pri tem prevelik rizik. Najemanje potrošniškega kredita je za kmete 
s predpisi sicer urejeno, in lahko prejme kmetovalec kredit v višini Vs ka- 
tastrskega dohodka. Smatram, da je ena tretjina katastrskega dohodka občutno 
prenizka osnova za odobritev kredita in če vemo, da stanejo stroji in obnova 
poslopja več milijonov din. Poleg tega pa banke niso zainteresirane na dajanju 
potrošniških kreditov. 

Gospodarske organizacije morajo od pologa in dviga denarja plačati 1 
promil in se vprašujejo, v kakšne namene uporabljajo banke ta denar. Veliko 
pritožb gre na račun odmere davkov, ker obstajajo velike razlike med posa- 
meznimi občinami. Skrb za ostarelo kmečko prebivalstvo še vedno ni siste- 
matično organizirano. Mislim, da bi bila naloga izvršnega sveta, da bi proučil 
problematiko ostarelega kmečkega prebivalstva. Mladino na vasi zelo motijo 
velike razlike med mestom in deželo. Naša dolžnost je, da življenjske možnosti 
mladih na podeželju izboljšamo. To pa bomo dosegli le, če bomo mladino, ki 
ostane na kmetijah, dopolnilno izobraževali. Prav tako bi morali mladini jasno 
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povedati, kakšna je prihodnost zasebnega kmetijstva. Zato mislim, da ne bi 
smeli iskati občasnih rešitev, ampak bi morali reševati vse probleme kmetijstva 
sistematično in si ustvariti koncept agrarne politike v republiki. Prav tako 
smatram, da ne smemo izenačevati kmetijstva z ostalimi gospodarskimi pano- 
gami, temveč moramo poudariti njeno specifičnost. To nam kažejo podatki o 
zadovoljivi rasti gospodarstva kot celote, in precejšen zastoj v kmetijstvu, 
predvsem v živinoreji, kjer imamo velike neizkoriščene zmogljivosti. 

Na koncu bi poudaril, da se morata družbeni in zasebni sektor kmetijstva 
med seboj dopolnjevati in načrtno ustvariti boljše pogoje gospodarjenja. V 
zvezi s preusmeritvijo kmetijstva v tržno proizvodnjo je nujno urediti kredi- 
tiranje, spremeniti davčno politiko in izenačiti pogoje pri nakupu reprodukcij- 
skega materiala med družbeno in kmečko proizvodnjo. 

Zbornice naj spremenijo način dela in naj bi se članarina, ki jo plačujejo 
kmetijske organizacije, vsaj delno uporabila za kmetijsko pospeševalno službo, 
ki jo kmetje in gospodarske organizacije močno pogrešajo. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Ivan Oman, ki je 
vabljen kot zasebni kmetovalec. 

Ivan Oman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Naj- 
prej bi se želel v imenu kmetov, ki smo bili povabljeni na današnjo zasedanje, 
zahvaliti, da nam je omogočeno delovati v razpravi, ki se nam zdi zelo po- 
membna. 

Naši kmetje zelo radi primerjajo svoj položaj s položajem kmetov v so- 
sednji Avstriji. Menim, da je to razumljivo, saj letos mineva šele 50 let, odkar 
so slovenske dežele zapustile avstrijsko streho. Naši kmetje kaj radi hodijo čez 
Karavanke in ogledujejo razmere po kmetijah na Koroškem in v sosednjih 
avstrijskih deželah. Po oceni naših kmetov na Gorenjskem so bile proizvodne 
razmere in osebna materialna kultura kmetov pred vojno na slabši stopnji 
v Avstriji kot pa pri nas na Gorenjskem. Danes po 30 letih pa ne moremo 
kaj takega trditi. 

Tudi jaz sem obiskal nekaj kmetij na Koroškem in Tirolskem in kaj sem 
videl. Skoraj na vsaki kmetiji: traktor, v hlevu molzni stroj in sodobni način 
konserviranja krme v silosih. Kako pa je pri nas s to stvarjo. V naši škofje- 
loški občini je okrog 1500 kmečkih posestev. Od teh prav gotovo več kot 1000 
čistih kmetij, ki imajo vsega okrog 50 traktorjev, silosov najbrž ne več kot 
10 in toliko molznih strojev. Vprašujem se, zakaj je v teh 30 letih nastala taka 
razlika. Na to lahko ugotovimo, da so bila vsa leta po vojni, do 1963. leta za 
naše kmete sušna leta razen nekaj let po 1950. letu, ko je bil naš razvoj ži- 
vahnejši, ki so ga tedaj močno pospeševale naše takratne kmetijske zadruge. 
Šele po letu 1963 se je naš položaj pričel nekoliko izboljševati, ko so z inflacijo 
vred naraščale tudi cene kmetijskim pridelkom, družbene obveznosti se pa niso 
večale. 

Gospodarska reforma nam je v prvem letu prinesla velik polet. Z letom 
1967, ko je nastal zastoj, je dobilo tudi zasebno kmetijstvo mrzel tuš. Lahko na- 
vedem nekatere podatke: v Škof j i Loki smo v prvem letu po uveljavitvi re- 
forme nabavili najmanj 20 traktorjev. Po tem letu pa je veliko vprašanje, če 
jih nabavimo 4 ali 5 letno. 

Ko govorimo o kmetijstvu, se navadno tudi postavlja vprašanje razmerja 
med družbenim in zasebnim sektorjem. Jaz pa, tovariši poslanci, bolj razli- 
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kujem veliko in majhno zemljiško posest, kajti za mene je vsa proizvodnja 
družbena.. Vprašanje je, kaj je bolj socialistično ali velika posest ali pa majhna 
družinska kmetija. Vsekakor je bilo napak iti v eno ali drugo skrajnost. Menim, 
da moramo v naših slovenskih razmerah nekje izravnati obe te skrajnosti. Vse- 
kakor nas majhna zemljiška posest sili v intenzivno proizvodnjo oziroma v in- 
tenzivnejšo izkoriščanje te zemlje, kar je značilno več ali manj le za majhno 
družinsko kmetijo, ki sicer ne sme biti premajhna, kakršno imamo danes v 
Sloveniji poprečno okrog 4,5 ha, pač pa nekje med 8 in 12 ha. Menim, da si pri 
nas ekstenzivne proizvodnje na veleposestvih ne moremo privoščiti, če ugotav- 
ljamo, da imamo 90 oziroma 100 tisoč družin, ki se ukvarjajo samo s kme- 
tijstvom, kar predstavlja okrog 25 °/o prebivalstva v republiki, dočim bi ob 
načinu veleposestniške obdelave zemlje, kakršno poznamo v Ameriki in deloma 
tudi v Angliji, bi bilo lahko zaposlenih samo okoli 5 do 6 l0/o. 

Nadaljnje vprašanje so razlike v družbenih obveznostih, med družbenimi 
gospodarstvi in majhnimi družinskimi kmetijami. Večkrat se sliši, da so 
kmetje dosti manj obremenjeni kot so družbena posestva. Tako točno pa to ne 
drži. Nominalno sicer res tako izgleda, samo vse družbene podpore, ki jih uži- 
vajo družbena veleposestva pa te razlike odpravijo. Samo premija za proiz- 
vodnjo mleka že pokrije vse te razlike, da ne govorim o razlikah glede pro- 
metnega davka na delovna sredstva in reprodukcijski material, ki prav tako 
mnogo pomenijo. 

Kaj vse je potrebno urediti, da bi se zasebno kmetijstvo hitreje razvijalo, 
bi želel prav na kratko nakazati nekaj teh problemov. Za skladen razvoj slo- 
venskih kmetij so predvsem potrebne solidne ekonomske politične razmere 
in strokovna usposobljenost proizvajalcev. Problemi, ki zelo bremenijo naše 
kmete, izhajajo predvsem iz razdrobljenosti kmečke posesti. 

Mislim, da je treba pri tem naglasiti tudi vprašanje agromaksimuma, ki 
je sedaj z zveznimi predpisi določen največ do 10 ha za kmetijo. Mislim, da je 
treba razlikovati 10 ha v Vojvodini ali pa v slovenskih hribih. Zato bi se po 
mojem mnenju to vprašnje moralo urediti v okviru republike. 

Ta razdrobljenost kmečke posesti nujno sili kmete v zadružništvo, ki bo 
dejansko povezovalo in organiziralo proizvodnjo in skrbelo za plasma kmetij- 
skih pridelkov, ne pa tako zadružništvo, kakor je danes, ki se je prelevilo v 
trgovska podjetja, ki predvsem iščejo svoje profite, na račun proizvajalca in 
potrošnika. 

Mislim, da potrebuje zadružništvo svoje centralno družbeno nadgradnjo, 
ki bo znalo skrbeti za končno proizvodnjo in za njen plasma, ki bo skrbelo, 
da ne bo takih razlik v ceni kot so danes, ko recimo nekje, tam na Primorskem, 
proizvajalcu plačajo sadje izpod 100 dinarjev, na ljubljanskem trgu pa ga 
prodajajo po 400 dinarjev. Čudim se, kako je mogoče v naši socialistični družbi, 
da dobi posrednik večji delež kot pa neposredni proizvajalec. 

Mislim, da se edino z močnim zadružništvom da odpraviti špekulacije, 
čeprav se pri nas navadno misli, da je špekulant tisti, ki mu pravimo privatnik. 
Vsakdo hoče svoje proizvode čim dražje prodati. Če to dela neko podjetje, se 
temu pravi dobro gospodarjenje. Če pa to poskuša napraviti kmet, se pa temu 
reče špekulacija. 

Omenil sem že, da je potrebna tu zasebnemu proizvajalcu strokovna uspo- 
sobljenost. Pri nas je bilo zadnja leta naravnost nemogoče, da bi se kmečka 
mladina strokovno izpopolnjevala. Ne moremo pa pričakovati, da bi kmečki 
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ljudje bili sposobni za sodobno proizvodnjo, če ne bodo imeli poleg praktičnega 
znanja tudi dobro teoretično podlago. 

Pomembno je tudi vprašanje kreditiranja investicij v zasebne kmetije, ki 
je danes zelo neugodno zaradi kratkih rokov odplačila in visoke obrestne mere. 
To vprašanje bi bilo treba na nek način,urediti, da bi lahko kmetje mogli uspo- 
sobiti svoje kmetije v sodobne proizvodne obrate in da ne bodo samo kup rev- 
ščine. Mnogi kmetje z lastnimi sredstvi z veliko prizadevnostjo in varčnostjo 
opremljajo svoje kmetije in vlagajo do zadnjega dinarja v svoje objekte, tako 
da jim ne ostane ničesar za obratna sredstva. 

Ko sem proučeval material za današnjo sejo in pregledoval priporočila in 
sklepe, sem med ostalim proučil tudi navedena priporočila občinskim skup- 
ščinam. Jaz bi močno želel, da bi priporočili občinskim skupščinam, kolikor 
bodo imele tudi v prihodnje take izkušnjave, da ne bi povečevale družbenih ob- 
veznosti kmetom, ker smo že tako ali tako v zelo težkem položaju. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Šnabl. 

Bogdan Šnabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da izrazim zadovoljstvo občanov, posebno pa kmetovalcev volilne 
enote, katero zastopam, kakor tudi moje osebno zadovoljstvo, da je vprašanje 
stanja in razvoja kmetijstva v SR Sloveniji zopet našlo svoj prostor na dnev- 
nem redu seje zborov republiške skupščine. 

To vprašanje je spričo neugodnih ekonomskih gibanj v zadnjem času, po- 
sebno pa v kmetijstvu, postalo pereče družbeno vprašanje, ki je glede na po- 
večana protislovja v našem družbenem dogajanju tudi politično občutljivo. 
Dejstvo je namreč, da v preteklosti, kljub uspehom in napredku na tem pod- 
ročju, nismo vedno imeli najbolj srečne roke pri kreiranju kmetijske politike, 
kar nam je pri naših gospodarskih prizadevanjih že povzročilo dosti težav. 
Da bom bolj razumljiv, naj povem, da smo si edini glede načel naše kmetijske 
politike, ki stremi k socializiranju in zelo donosni mehanizirani proizvodnji na 
velikih površinah, da pa nismo našli vedno najboljših načinov in metod, da 
bi te cilje dosegli oziroma, da bi naše kmetijsko gospodarstvo že prej pripeljali 
na želeni nivo. Tu mislim tudi na zasebno kmetijstvo, ki je bilo v preteklosti 
več ali manj zapostavljeno, zaradi česar bo sedaj te skupne probleme teže 
reševati kot pa prej posamezno. Zavoljo omenjenega je pred nami sedaj cel 
sklop vprašanj, ki jih bo potrebno pospešeno reševati in rešiti, ako želimo, da 
se bo naš gospodarski razvoj gibal v okviru predvidevanj in da bo gospodarska 
reforma na koncu dosegla svoj namen. 

Kot enega najpoglavitnejših problemov, ki jih bo potrebno čimprej urediti, 
je vprašanje odkupa kmetijskih pridelkov, ki se je spričo povečane ponudbe 
močno zmanjšal posebno v odročnih, manj razvitih kmetijskih predelih. To je 
povzročilo nerazpoloženje in pesimizem pri kmetijskih proizvajalcih ter nagel 
padec njihovih dohodkov. Zato se porajajo mnogi problemi, ki ves položaj še 
poslabšujejo. Mislim, da je za to stanje precej kriva tudi naša trgovina, ki ni 
znala pravočasno najti tržišča za kmetijske pridelke, oziroma ni imela preve- 
likega interesa, da bi odkupila kmetijske proizvode, ker zato ni niti organiza- 
cijsko niti tehnično pripravljena. Vprašanje odkupa kmetijskih pridelkov je 
eno izmed najvažnejših in najbolj perečih vprašanj, ki jih je treba čimprej 
rešiti, seveda v povezavi z rešitvijo vprašanj in problemov naše notranje in 
zunanje trgovine. V tej zvezi naj omenim uvoz kmetijskih pridelkov, ki smo ga 
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glede na sprostitev naše zunanje trgovine preveč forsirali, kar nam je v končni 
fazi naredilo več škode kot koristi. Družba naj bi v bodoče zunanji trgovini 
posvečala več pozornosti in s predpisi to občutljivo problematiko urejevala tako, 
da bo našemu kmetijstvu in gospodarstvu v korist, ne pa v škodo. 

Poleg navedenih je še nešteto vprašanj, ki jih je treba začeti korenito re- 
ševati. Tako, na primer, sta organizacija zasebnega kmetijstva in poslovno so- 
delovanje zelo pomembna dejavnika pri prizadevanjih za dvig kmetijske pro- 
izvodnje in izboljšanje kvalitete kmetijskih pridelkov zasebnega kmetijstva, 
kar pomeni, da bodo morali tudi ta vprašanja čimprej urediti. 

Neurejeni so tudi samoupravni odnosi v gozdarstvu. Da o ceni lesa, ki jo 
priznajo gozdna gospodarstva kmetom-lastnikom, o tem niti ne govorimo. 
Vprašanja kreditiranja zasebne proizvodnje, strokovnega izobraževanja kmečkih 
proizvajalcev, starostnega in invalidskega zavarovanja kmetov, so problemi, 
ki jih bo treba čimprej urejevati, če želimo pospešiti delovanje reforme tudi 
v zasebnem kmetijstvu in da zasebnega kmetovalca močneje zainteresiramo za 
povečanje proizvodnje ter da dokončno izenačimo kmeta s proizvajalci — delavci 
naše širše samoupravne skupnosti. 

Omenjena in druga vprašanja s področja družbenega in zasebnega kme- 
tijstva so bila obdelana tudi v osnutku sklepov odbora za zadružništvo in 
kooperacijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije, katere sklepe in priporočila 
brez pridržkov podpiram in predlagam, da se jih, kolikor neka vprašanja v 
osnutku priporočil in sklepov niso vključena, vnese komisija med predlagane 
sklepe s konkretnimi predlogi, kot so napisana. 

Ob zaključku naj poudarim, da je naloga in dolžnost nas vseh, da poma- 
gamo tudi te probleme, ki so v gospodarstvu nujni in opravičeni, reševati skupaj 
s prizadevanjem in z namenom, da enkrat dosežemo to, kar smo med narodno- 
osvobodilno vojno zapisali na zastavo, da bomo nekoč imeli vsi enake možnosti 
razvoja in delovanja in da bomo končno vsi enkrat tudi bogatejši, tako družba 
kot celota, kot posamezniki, predvsem pa proizvajalci, delavci in kmetje, ki 
ustvarjajo te ali one dobrine in tisti, ki umsko delajo. Hvala lepa. 

Predsedni dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da bi bilo 
potrebno preiti iz sedanje resne situacije tako v socialističnem, kakor tudi 
v zasebnem sektorju kmetijstva in se dogovoriti za dolgoročnejšo politiko. So- 
cialistični sektor kmetijstva je vložil v lanskem letu, pri tem da je imel naj- 
nižje osebne dohodke v gospodarstvu od 2 628 mio din celotnega dohodka le 
24 388 000 din sredstev za poslovni sklad in je imel 11 026 000 din izgube. Odkup 
blaga je znašal 1966. leta 1127 mio din, v letu 1967 je padel na 1121 mio N din 
v prvih mesecih, je vrednost odkupa padla od 334 mio din v lanskih 4 mesecih 
na 310 mio din. Kljub temu, da je bilo živine v letošnjem letu zaradi suše pro- 
dane več kot lani v istem času, je bil inkaso za 20 % manjši. Režija in druž- 
bene obveznosti se niso zmanjšale, temveč poviševale. Za osebno porabo in za 
naložbe ima zasebni kmetovalec vedno manj sredstev, zaradi česar je za- 
skrbljen in zato tudi zahteva hitro rešitev. Kmetijstvo postaja najrevnejša go- 
spodarska veja. Zlasti zasebnim kmetovalcem življenjski standard rapidno 
pada, dočim zaposlenim v gospodarstvu vidno narašča. Bojim se, da prihajamo 
v še težje obdobje, ko bo še težje prodajati živino in kmetijske pridelke, ker 
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bo pasiviziralo proizvajalce, na drugi strani pa jim sedanja situacija zmanjšuje 
dohodke tako, da jim primanjkuje sredstev za nakup repromateriala in kme- 
tijske opreme. Posledica tega bo nadaljnje zmanjševanje proizvodnje in življenj- 
ske ravni. Naše gospodarstvo pa je zainteresirano, da imajo kmečki prebivalci, 
ki so pomembni po številu primerno kupno moč. Menim, da je sedanja naša 
naloga, da se borimo za to, da bo kmetijska proizvodnja v bodoče naraščala 
ne pa padala in da bo tudi kmečko delo primerno plačano. 

Republiški izvršni svet se prizadevno loteva reševanja raznih težkih pro- 
blemov, toda glede kmetijstva, bodisi da gre za socialistični ali zasebni sektor 
pa je vse do sedaj nadaljeval staro pot. Upam, da bo z današnjo razpravo na- 
stala prelomnica v tej politiki. Kmetje in delavci v socialističnem sektorju po- 
stajajo vedno bolj nezadovoljni, s čimer je treba vsekakor računati. Čas je, 
da glede kmeta preidemo od besed na dejanja in jih obravnavamo kot enako- 
pravne proizvajalce. Če je kdaj, potem zahteva sedanja situacija oblikovanje 
naprednejše kratkoročne kot tudi dolgoročne kmetijske politike, če res želimo 
dvigniti kmetijsko proizvodnjo in uskladiti nivo življenjske ravni kmetijskih 
proizvajalcev z ostalimi delavci. 

2elim omeniti nekaj povsem nevzdržnih primerov, ki so se pojavili v se- 
danjih odnosih v kmetijstvu. Kljub zaostajanju investicij v kmetijstvu smo 
obremenili kmetijstvo z istimi obveznostmi za izgradnjo elektrarn kot vse ostalo 
gospodarstvo kljub temu, da rabi ta gospodarska veja najmanj električne ener- 
gije. Stanovanjske površine so se zmanjšale v primerjavi s predvojnim stanjem 
kot navaja material za 40%. Glavni vzrok za padec vinogradništva je v sedanji 

'davčni politiki, v sistemu limitiran j a stopenj, lahko bi rekli tudi politika vse- 
zvane skrbi zveznih organov nasproti delovnemu človeku, kateremu se je si- 
tuacija v zadnjih letih poslabšala. Občine v taki politiki niso imele druge mož- 
nosti kot obdavčevati to, kar so smele kot na primer vino. Taka politika je ščitila 
velike doh odkar je, ves čas pa je zapostavljala zelo pomembne gospodarske veje, 
Nihče pa ne vpraša, kako preživlja vinogradniški delavec v zimskih mesecih s 
150 ali 200 din mesečnega osebnega dohodka svojo družino. Kakor na te osebne 
dohodke znaša enaka stopnja prispevkov tudi na osebne dohodke nekaterih 
drugih panog, ki znaša 2000 din kot ta vinogradniški delavec in vsi kmetje z 
nizkim dohodkom morajo plačati na primer pri nakupu čevljev, oblek itd. 20 °/o 
prometni davek, tako kot ljudje z visokim dohodkom. Čudovita uravnilovka 
na področju obdavčevanja. 

Vprašanje je, kaj je z našim sadjarstvom. Ali bomo lahko še kdaj obnovili 
Slovenske gorice, ki so dajale včasih na tisoče vagonov jabolk za izvoz in so ti 
sadovnjaki temu primerno zaposlili ljudi na tej zemlji. Menim, da bi bilo po- 
trebno vprašanje Slovenskih goric, kot kompleksno vprašanje, posebej proučiti. 

Ni mogoče razpravljati o kmetijstvu mimo vprašanj vodnega gospodarstva 
in usposabljanja zemlje za intenzivno gospodarjenje, kar je tudi značilno za 
našo politiko v kmetijstvu in za ljudi, ki obdelujejo zemljo. Edini družbeni 
sklad, ki je dobival vedno manj sredstev, je bil vodni sklad. Dolgoročni program 
za odvajanje voda in namakanje zemlje bi moral biti sestavni del naše kme- 
tijske politike. V tej zvezi bi nam moralo biti jasno, da tudi pri nas, kakor 
povsod drugod, kmetijstvo samo ne more prenesti stroškov za urejanje vodo- 
tokov zlasti, če se usmerja maloprodajni davek, ki ga plačujejo kmetovalci za 
nekmetijske namene. Višek kapitala se tako pretaka iz vasi v mesta, kjer veliki 
denarni zavodi z visoko obrestno mero in z velikimi nagradami privabljajo 
vloge in akumulirajo velika sredstva, podeželske občine pa ostajajo brez de- 
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narja. Sprejeti bo treba posebne ukrepe, da bo lahko tudi zasebni kmetovalec 
v teh občinah, od koder se kapital preliva v centre, lahko dobil nujno potrebne 
kredite. Tako proizvajalci, kakor potrošniki so ogorčeni zaradi tega, ker cene 
mesa niso v nikakem sorazmerju s padcem cen živine. Izvršni svet bi moral 
več storiti za rešitev tega vprašanja in voditi določeno politiko do živinoreje. 
Posledica sedanjega stanja je med drugim tudi, da nimamo organizirane niti 
pospeševalne službe niti službe za analizo trga. Marsikaj še uvažamo, kar bi 
lahko proizvajali doma in bi lahko izvažali, če bi organizirali te službe. Pred- 
lagam, da naložimo izvršnemu svetu, da v jesenskih mesecih vsekakor reši to 
vprašanje. 

Nikakor se ne bi mogel strinjati s tem, da bi stroški teh služb bremenili 
prispevke na osebni dohodek zasebnega kmetijstva, pač pa je prav, da bi ti 
stroški bremenili sredstva, ki jih prispevajo kmetovalci v obliki maloprodajnega 
prometnega davka. Pravilno bi bilo, da bi se iz teh sredstev, ki jih plačujejo 
kmetovalci, dotiral tudi primerni znesek v vodni sklad za izvajanje širokopo- 
teznejših akcij za preprečevanje poplav. Ce primerjamo padec dohodka v kme- 
tijstvu in s tem zmanjšanje življenjske ravni kmečkega prebivalstva, menim, 
da bo treba v naslednjem letu obveznosti kot so prispevek na osebni dohodek, 
prometni davek na opremo in repromaterial pa tudi maloprodajni prometni 
davek bistveno znižati. 

Predlagam, da nam izvršni svet predloži v jeseni elaborat o socialnem in 
gospodarskem stanju zasebnih kmetovalcev, da bi lahko še pred razpravo o 
proračunu za naslednje leto kreirali davčno politiko na področju kmetijstva. 
Zastopam stališče, da bi se moral pretežni del prispevkov iz kmetijstva v ka- 
kršnikoli obliki vračati nazaj v kmetijstvo razen za potrebe osnovnega šolstva. 
Kmečki prebivalci, ki se pečajo samo s kmetijstvom, so mnogokrat previsoko 
obdavčeni tudi zaradi tega, ker koristijo ugodnosti degresije tistih, ki imajo 
visoke dohodke iz drugih virov in katerim te ugodnosti niso namenjene. To 
iznašam že nekaj let, vendar brezuspešno. Kmetje zahtevajo vedno bolj, da se 
jim s predpisi zagotovi možnost samoupravljanja v tistem delu poslovanja v de- 
lovnih organizacijah, ki se tiče njih samih. Predlagam, da se tudi to vprašanje 
v jesenskih mesecih s predpisi reši. 

Poseben problem so številni mali posestniki, ki so premajhni za kooperacijo 
z zadrugami in kmetijskimi kombinati in ki ne najdejo zaposlitve. Predlagam, 
da se tudi to vprašanje posebej prouči. Z mnogimi predlogi in priporočili in 
sklepi posebne poslanske skupine se strinjam in predlagam, da se ta akt komi- 
sije dopolni s predlogi, danimi v današnji razpravi. Gre za to, da bi morali 
oblikovati čimbolj kompleksno politiko na področju kmetijstva. 

Končno predlagam, da se formira pri izvršnem svetu posebna komisija ali 
odbor, ki bi se ukvarjal kompleksno samo z vprašanji kmetijstva. V tem 
organu naj bodo zastopani tudi zasebni 'kmetje. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Jože Pratengrazer, ki 
je tudi povabljen kot zasebni kmet. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Z nekaj misli se želim vključiti v današnjo razpravo kot kmet in bi uvo- 
doma želel izraziti svoje zadovoljstvo, da mi je omogočeno prisostvovati da- 
našnji razpravi in se tovarišu predsedniku za vabilo najiskreneje zahvaljujem. 
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Želel bi se kot zasebni kmetijski proizvajalec dotakniti nekaterih problemov 
kmetijstva iz čisto svojih gledišč tako, kakor jih neposredno sam občutim na 
svojih plečih in na svoji koži. 

V poročilih, ki smo jih danes slišali, in ki smo jih prejeli pismeno, vidimo, 
da so problemi v našem kmetijstvu povsod pričujoči. Trdim pa, da so pereči 
predvsem na izrazito odročnih, kmetijskih področjih, kjer je možnost zaposlo- 
vanja odvečne delovne sile zelo majhna, kjer so prometne zveze slabe, kjer so 
tržni pogoji izredno težki skratka, na tistih področjih, kjer živijo tako imeno- 
vani čisti kmetje in imamo opraviti s kmečko revščino. 

V strukturi vsega prebivalstva Slovenije je kmečkega prebivalstva v Slo- 
veniji' okoli 25'%». Vemo-, da se ta odstotek lahko močno giblje navzgor ali 
navzdol. Nekatere občine imajo samo 10io/o kmečkega prebivalstva, druge pa 
so izrazite kmetijske občine, kjer živi okoli 80,0/o kmečkega prebivalstva. Jasno 
je, da je življenjski standard v teh občinah zelo nizek in je življenje teh kmetov 
na takih področjih izredno težko. Lahko naravnost povem, da je življenjski 
standard teh ljudi na takih področjih katastrofalen. Vzroki za takšno stanje, če 
jih na kratko analiziramo, so predvsem drobna lastniška posest. Slovensko po- 
prečje zemeljske posesti je okoli 4 ha. Seveda so tudi pri teh odstopanja. Na- 
vadno trdimo*, da je nekdo majhen kmet,' ki ima manj kot 4 ha in ki išče do- 
datno zaposlitev. To drži. To je namreč tam, kjer je zaposlitev možna zlasti v 
bližini industrijskih središč. Toda na izrazito -kmetijskih področjih pa zaposlitev 
ni možna. Tak kmet je bil doslej, da ga tako po domače imenujem »tavarhar« 
oziroma delavec dninar. Danes pa, ko se tudi kmetje izogibajo težakov, je tak 
kmet postal revež. 

Primitivna proizvodnja, ki se opravlja brez mehanizacije, ob pomanjkanju 
človeške delovne sile, ker se je za delo sposobna mladina odselila za boljšim 
kruhom in obdelujejo zemljo starejši ljudje ter šoloobvezni otroci, ki pravza- 
prav ne bi smeli delati, izredno slabe prometne zveze, oddaljenost od indu- 
strijskih središč, rezultati slabih tržnih pogojev zlasti nizke odkupne cene na 
takih področij, ki so zelo nizke nasproti prodajnim cenam v industrijskih sre- 
diščih, vse te okolnosti kažejo na gospodarski položaj našega kmeta. 

Ce smo spoznali, da je kmet še vedno dejavnik, na katerega računamo v 
našem gospodarstvu, je potrebno brezpogojno, da v bodoče izboljšamo in rešimo 
te probleme. Na vsak način je treba urediti vprašanje trga oziroma plasmaja 
kmetijskih pridelkov. To je zlasti opaziti ob zelo ugodnih letinah. Za primer 
naj navedem lansko leto, ko je na kupe sadja zgnilo in ga ni bilo moč prodati 
na trgu. Nekaj sadja so predelali, ostalo pa je propadlo. 

Ce hočemo danes našega kmeta preusmeriti v blagovnega proizvajalca; so 
za to potrebna ogromna sredstva. Vemo, da kmet nima sredstev. Sedanji kre- 
ditni pogoji z lastno udeležbo pa zelo neugodni. Računamo, da bi se ta vpra- 
šanja lahko uredila prek kooperativnih odnosov z družbenim sektorjem. Jaz kot 
kmet se s tem osebno strinjam, saj vemo, da je to možno in da se kooperantski 
odnosi razvijajo tam, kjer so kmetje že doslej bili več ali manj blagovni pro- 
izvajalci, kot je to primer pri proizvodnji hmelja. Težave pa so v takšnih ob- 
činah, kot je na primer občina Šmarje, kjer imamo opraviti s tako imenovano 
vaško revščino. Ta ne more biti ob pogojih gospodarjenja, v kakršnih živi, 
blagovni proizvajalec in bodo potrebni posebni ukrepi in rešitve, da se tam- 
kajšnji kmečki človek lahko v tistem področju še obdrži v bodoče. Pri tem mislim 
predvsem na ustrezno davčno politiko, na boljše organiziran trg, na možnost 
nabave za tista področja primerne mehanizacije itd. 
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Želel bi poudariti, da je primerno kreditiranje eden od osnovnih pogojev 
za reševanje kmetijstva v teh področjih. Današnji kratkoročni krediti, z visoko 
obrestno mero za kmeta niso sprejemljivi, zato bi morale banke nujno dajati 
kredite na daljši odplačilni rok in po nižji obrestni meri. Prav tako menim, 
da so potrebni regresi in dotacije. 

Dotaknil bi se še vprašanja izobraževanja kmetov in izobraževanja kmečke 
mladine. Vsi se dobro zavedamo, da brez ustrezne strokovne usposobljenosti 
tudi v kmečkem poklicu ne more biti uspeha. Po mojem mnenju bi bil za 
začetek osnovni pogoj, da se prilagodi osnovnošolski pouk današnjim kmetijskim 
razmeram. Potrebne bi bile tudi kmetijske nadaljevalne šole in tudi tečaji v 
zimski dobi, ne vem pa če je to dovolj za izobrazbo bodočih gospodarjev. To 
naj bi nekje služilo kot dopolnilno izobraževanje že starejših kmetov. Za mlajšo 
kmečko mladino oziroma za bodoče kmečke gospodarje pa slišimo, da bi se 
z zakonom predpisalo, da bi naj vsakdo, ki bi hotel prevzeti kmetijo, moral do- 
končati srednjo kmetijsko šolo. Jaz se osebno s tem popolnoma strinjam, ven- 
dar menim, da je danes o tem še preuranjeno govoriti. Treba pa bo raz- 
misliti, da enkrat tudi do tega pridemo, seveda ko bodo ustvarjeni primerni 
pogoji in ko bodo na razpolago primerna materialna sredstva. Za sedaj pa bi, 
po mojem mnenju, bilo bolj primerno uvesti eno ali dvoletne nižje kmetijske 
šole oziroma poklicne šole in te šole, ki naj bi bile v trenutnih razmerah za- 
enkrat pogoj za prevzem posestva. 

Financiranje šolstva bi brezpogojno morala prevzeti širša družbena skup- 
nost. če bomo financiranje tega šolstva prevalili na občinske proračune, potem 
bodo nastale težave. V izrazito kmetijskih občinah so proračuni zelo obre- 
menjeni in ne bodo zmogli financiranja teh šol ob tem, da je šolanje prav na 
teh območjih izredno pereče in potrebno. 

Želel bi se dotakniti še zdravstvenega in invalidskega zavarovanja oziroma 
starostnega zavarovanja. Kmet, ki celo svoje življenje dela, smo danes prišli 
do spoznanja, da mu je treba priznati enak status delovnega človeka, kakor 
vsakemu drugemu v naši družbeni skupnosti, pa čeprav dela na zasebnih sred- 
stvih za delo. Kmet ustvarja dohodek od svojega osebnega dela, zato smatram, 
da je absolutno neopravičeno ko ostari, namesto da bi dobil pokojnino, mora 
še bolj prijeti za delo, ker se je kmečka mladina odselila. Vprašanje starostnega 
zavarovanja in sploh vprašanje socialnega zavarovanja je eno osnovnih vpra- 
šanj, ki jih mora socialistična družba, kakor je naša, reševati. Poznam kmete, 
ki so brez nog, ali brez rok, in ga nihče ne vpraša, kako ustvarja dohodek na 
svoji zemlji in kako zmaguje delo itd. Kmet nima nobenih pravic nasproti člo- 
veku, ki uživa lahko pravice iz socialnega zavarovanja delavcev. To vprašanje 
bo v prihodnje terjalo brezpogojno rešitev. Poudarjam pa, da to ne bo rešljivo 
samo na osnovi samofinanciranja. Trdim, da bo samofinanciranje kmečkega 
zavarovanja, če bo šlo po tej poti naprej propadlo. Izkušnje pri samofinanciranju 
zdravstvenega zavarovanja kmetov in primankljaji, ki pri tem nastanejo, nam 
potrjujejo to trditev. 

Na koncu bi želel poudariti, da sem zelo vesel, da se danes vprašanje kme- 
tijstva razpravlja v novem ozračju, da je politični odnos do 'kmeta postal dru- 
gačen, skratka, da je minila, če bi tako smel imenovati »politična suša«, ko smo 
kmeta smatrali kot nekega zaviralca socialističnega napredka pri nas in želim 
s kmečko besedo povedati, da je danes zapihal drug veter in da želimo kmetje, 
da bi nam ta veter tudi dež prinesel. Hvala lepa. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Ivan Uršič. 

Ivan Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želim 
prispevati nekaj misli k problemom, ki se nanašajo na zasebnega kmetijskega 
proizvajalca. Zasebno kmetijstvo, ki pri nas v Sloveniji predstavlja 9 desetin 
kmetijskega prostora, močno zaostaja za razvojem, ne omogoča zasebnemu pro- 
izvajalcu takega standarda, kot ga ima na primer delavec v industriji ali kakšni 
drugi dejavnosti, namreč življenjski nivo, ki mu poleg normalnih življenjskih 
stroškov zagotavlja tudi reprodukcijo delovnega mesta in ki bi zagotavljal ena- 
ko socialno varnost, kar so predgovorniki že opozorili, oziroma starostno in in- 
validsko zavarovanje. Zasebni kmetovalci po svojih materialnih močeh, s ka- 
terimi trenutno razpolagajo, niso v stanju, da bi sami krili svoje potrebe, kot 
jo krijejo na primer industrijske panoge. Zato so tem težji problemi v zasebnem 
sektorju kmetijstva in lahko ugotovimo, da tak razvoj ni v skladu s splošnim 
družbenim razvojem v državi in v Sloveniji. Ti problemi so zelo pereči in jih 
moramo pospešeno reševati v skladu s širšimi materialnimi možnostmi. Številni 
so vzroki za počasnejši razvoj zasebnega sektorja, ki ga pri nas sicer v ustavi 
priznavamo. Vendar bi rad na nekatere vzroke še posebej opozoril, kljub temu, 
da so jih nekateri govorniki že omenili, pa vendar zato, da jim damo večjo težo. 
Ena izmed značilnosti našega zasebnega kmetijstva v Sloveniji je, kot je že 
poudaril tovariš Razdevšek in tudi govorniki pred menoj, da je močno raz- 
drobljen. Poprečna slovenska kmetija je po obsegu zelo majhna in se njena 
velikost celo manjša. Ta pojav je nekaj izrednega v Evropi, ker zasledimo 
povsod drugod večanje osnovnih zemljiških kompleksov, kar ustreza sodobni 
tehniki in ekonomiki v kmetijstvu. Ta proces je pri nas malo drugačen in po- 
gojen od številnih vzrokov, na katere že stalno opozarjamo. Razslojevanje vasi, 
ki se je stopnjevalo v povojnem času ni našlo nadomestila za delovno' silo, ki je 
odšla v tujino, v ustrezni tehniki in mehanizaciji, ki bi lahko veliko pripo- 
mogla splošnemu ekonomskemu položaju zasebnega kmetijstva. Ti in še drugi 
vzroki pa tudi ekonomske in družbene razmere, v katerih se razvija naše kme- 
tijstvo so v zadnjih dveh letih ovirali hitrejši razvoj sodobne proizvodnje v 
našem zasebnem sektorju. Menim, da je pogoj za boljši standard kmetijskega 
proizvajalca bodisi v družbenem ali v zasebnem sektorju večja produktivnost. 
V vsem povojnem razvoju smo dali družbenemu sektorju nekoliko teh možnosti 
bodisi z investicijami, z organizacijo velikih kombinatov in druge možnosti, da 
se je produktivnost bolje razvijala kot v privatnem sektorju. Mogoče je to tudi 
ena od največjih ovir in težav, oziroma vzrokov vseh problemov, ki so se 
začeli pojavljati v zasebnem kmetijstvu. V razdrobljenem kmetijstvu sodobna 
tehnika ni učinkovita, niti rentabilna. Naši kmetje lahko vidijo v sosednji 
Avstriji, kako se tam razvija kmetijstvo. Avstrija je 6-krat večja in ima le dvakrat 
več kmetij kot naša Slovenija. Razumljivo je, da se je kmetijstvo v Avstriji 
razvijalo v smeri uporabe tehnike in sodobnega načina pridelovanja, ki ga 
zahtevajo posestva in skupna uporaba mehanizacije in druge novosti v kme- 
tijstvu. Pri nas teh možnosti, odkar smo ukinili zadružne zveze, ne poznamo več. 
Po uvedbi reforme smo dosegli sicer velik porast mehanizacije v zasebnem sek- 
torju, ki že ima okrog 1700 traktorjev in 10 000 kosilnic. To je že lepo število. 
Toda, če ga primerjamo z drugimi deželami, potem vidimo, da je to komaj 10% 
doseženega nivoja v mehanizaciji, ki so ga dosegle sodobno razvite agrarne 
dežele. Naj navedem nekaj podatkov, ki sem jih dobil iz gradiva, na primer 
na 100 ha zemlje ima pri nas družbeni sektor 4,8, privatni sektor pa komaj 0,5 
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traktorja. V Zahodni Nemčiji, ki ima sodobno razvito kmetijstvo, pride na 
100 ha 12,5 traktorja in v Cehoslovaški republiki 2,9. Po teh podatkih lahko 
presojamo, da mehanizacija pri nas ni niti v družbenem sektorju na zadovoljivi 
ravni. V zasebnem kmetijstvu pa je ta nivo zelo nizek, kljub temu, da imajo 
kmetje že določeno število traktorjev pa zasebno kmetijstvo ni postalo zato 
toliko bolj produktivno oziroma uspešno. S to mehanizacijo si je sicer kmet 
olajšal svoje delo, vendar zaradi tega nima toliko več dohodkov in se mu zaradi 
tega življenjski nivo ni dvignil. Pri tem je še vrsta problemov, ki so pogojeni 
z uspešnostjo mehanizacije, ki pa niso rešeni. Za ilustracijo bi navedel primer, 
ki sem ga dobil iz zavoda za mlekarstvo. Namreč, kaj nam danes pomeni so- 
dobna tehnika v kmetijstvu in koliko nam bo povečala produktivnost. S so- 
dobno tehniko, v živinoreji oziroma v proizvodnji mleka, lahko s tehniko, ki 
jo pri nas v Sloveniji uvajamo v družbenem sektorju, povečamo produktivnost 
tako, da na primer en delavec oskrbuje 40 krav. Z ročnim delom odpade 10 
do 12 krav na enega delavca. Takšna tehnika je za kmeta nesmotrna, zato ker 
tolikšnega števila krav naš kmet na svoji majhni posesti ne zmore. Kmet bi že 
dosegel veliko produktivnost, če bi preusmeril kmetijo na vzrejo vsaj 10 do 15 
krav. Takšne kmetije lahko vidijo naši kmetje v hribovitih predelih sosednje 
Avstrije. Ce pa primerjamo ta obseg s finančne plati v naših razmerah, potem 
vidimo, da bi lahko takšna kmetija s kapaciteto 40 krav dosegla po sedanjih 
cenah mleka, po računu zavoda za mlekarstvo, seveda s primerno mlečnostjo, 
letno okrog 138 000 din. Materialni stroški vključno z družbenimi dejatvami 
pri takem dohodku bi znašali približno 120 000 din, tako da bi znašal neto 
dohodek kmeta letno 18 000 din ali 1550 din na mesec. To praktično ne presega 
naših poprečnih osebnih dohodkov, zlasti če računamo, da je v taki kmetiji za- 
poslena cela ali pa najmanj dva aktivna člana družine. Seveda s takimi kmeti- 
jami pri nas ne moremo računati. S tem primerom sem hotel povedati samo to, 
da sodobna tehnika omogoča večjo produktivnost v kmetijstvu, ki je tudi pogoj 
za ustvarjanje boljšega dohodka in za reševanje vseh teh socialnih problemov, 
ki jih imamo pri nas v zasebnem kmetijstvu, vendar pa naša agrarna struktura 
takega zasebnega kmetijstva ne omogoča. Zato podpiram tezo, ki je v osnutku 
akta navedena, da bi se v živinorejskih oziroma hribovitih področjih omogočile 
tudi dodatne dejavnosti, kot je kmečki turizem in domača obrt, vendar moramo 
imeti tudi za te stvari konkretne rešitve. Kmetje ne kritizirajo zastonj kme- 
tijskih organizacij, tako kmetijske zadruge kot kmetijske kombinate, ki naj bi 
bile po našem konceptu družbene proizvodnje nosilec tega razvoja v zasebnem 
sektorju. Vendar, če bolj natančno pogledamo naše kmetijske organizacije, se 
lahko vprašamo, ali so te sploh sposobne pospeševati tak tehnični in ekonomski 
razvoj na vasi. Menim, da je eden od osnovnih pogojev, ki bi ga morala izpol- 
njevati taka organizacija, poštena in solidna strokovna služba, ki bi bila na- 
menjena izključno zasebnemu sektorju. Te službe praktično v organizacijah 
bodisi v zadrugah ali kombinatih sploh ni. Ta položaj je nastal po ukinitvi 
večjih zadružnih organizacij in z uveljavitvijo nekaterih predpisov, ki urejajo 
blagovni promet na področju kmetijstva, ker kmetijska zadruga ni edina orga- 
nizacija, ki akumulira dohodek iz prometa kmetijskega blaga in zato lahko le 
delno financira to službo. Poleg dobro organizirane pospeševalne službe pa je 
eden od bistvenih elementov uspešnega sodelovanja med kmeti in kmetijskimi 
organizacijami to, kar je bilo že poudarjeno, sposobnost kmetijskih organizacij 
v pogojih urejenega tržišča, da bodo od kmeta, ki mu je kmetijsko pridelovanje 
osnovni poklic, zagotovile odkup kmetijskih pridelkov. To je eno najpomemb- 
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nejših vprašanj in je bilo danes osrednje vprašanje vse problematike družbenih 
kot tudi zasebnih kmetijskih proizvajalcev. Tretji pogoj za napredek kme- 
tijske proizvodnje so sredstva za pospeševanje kmetijske proizvodnje, ne le 
dajanje receptov, ampak dolgoročne materialne in strokovne naložbe. Iz dose- 
danjih . rezultatov gospodarjenja kmetijskih organizacij vidimo, da te nimajo 
sredstev za te potrebe. Kmetijski inštitut je izračunal, da stane preusmeritev 
poprečne slovenske kmetije, ki bi se želela preusmeriti, na primer na proiz- 
vodnjo mleka ali na pitanje govedi, okoli 30 000 do 50 000 din. Zato je tudi 
obseg sodelovanja med zadrugo in kmetom tako majhen in stalno slabi. Kmet 
se ne zadovoljuje več s kratkoročnimi dogovori o dobavi gnojil ali eventualno 
še o nabavi zaščitnih sredstev. Danes hoče imeti kmet v teh odnosih stalno 
oziroma trajno zagotovljeno strokovno službo, ki mu bo izpolnila in izboljševala 
pridelovanje, obenem pa zagotavljeno prodajo pridelkov. Kmet torej želi, 
take dolgoročne odnose, ki bodo tudi zagotovili dolgoročne cilje in naložbe. 
Takih materialnih naporov in naložb za pospeševanje kmetijstva danes ni v 
stanju doprinesti vseh 22 000 kmetijskih delavcev v družbenih organizacijah 
Slovenije, ki so na lestvici osebnih dohodkov danes na zadnjem mestu. Zato 
se strinjam in podpiram težnje skupine poslancev, ki predlaga, da je treba 
problem financiranja kmetijske proizvodnje, predvsem v zasebnem sektorju 
urediti na širši podlagi. To rešitev že nekaj časa predlagamo, zlasti, da naj 
se uredi hranilno-kreditna služba in bolj sprejemljiv način bančnega kreditira- 
nja kmetijske proizvodnje. Kmet sam je pripravljen precej žrtvovati za zbolj- 
šanje in modernizacijo kmetijstva. 

Delam v kmetijski organizaciji in so mi ti problemi dobro znani. Menim, 
da je treba navedene probleme hitro reševati. Kmetijska strokovna služba mora 
biti stalno prisotna tam, kjer je potrebna. 

Danes je bilo že precej govora o problemih izobraževanja. Ni slučajno, da 
so lastniki tako imenovanih boljše urejenih kmetij, ki kakorkoli sodelujejo 
z zadrugo, večinoma absolventi, bodisi predvojnih, ali pa sicer v manjšem 
številu, povojnih kmetijskih šol. PO' vojni so kmetijske šole dajale kader za 
družbeni kmetijski sektor. Posamezna kmetijska organizacija rada pokaže na 
primere svojih sodelavcev, da so lastniki izobraženi, bodisi da imajo kmetijsko 
šolo, ali pa celo srednjo kmetijsko šolo. Zato je izobraževanje poleg material- 
nih sredstev tudi eden izmed bistvenih elementov, ki naj krepi sodelovanje 
med kmetom in kmetijskimi organizacijami. 

Poleg vprašanj, ki so obdelana v materialih, ki so predloženi danes v obrav- 
navo, bi rad opozoril še na naslednje: 

Položaj kmečke žene je danes, da ne rečem prehudo, v sramoto našemu 
sistemu, ki je sicer s predpisi uredil materialno enakopravnost in dal socialno 
zaščito ženi, ki je vključena v delovne organizacije. Po kmečki delitvi dela 
spada v ženske roke molzna golida; grablje, kosa, vile in kramp pa v moške 
roke. Vendar pa lahko danes povsod vidimo v rokah kmečke žene koso, ali 
pa celo capin, kadar naklada hlode. Ta dela, že po kmečki delitvi nismo prisojali 
ženskam. Kljub temu pa danes v socialistični družbi, ki je zelo dobro rešila 
nekatera vprašanja za ženo, zaposleno v delovnih organizacijah, tega za kmečko 
ženo ne moremo govoriti, ki je dejansko iz leta v leto mati, kot gospodinja in 
kot fizična delavka veliko bolj obremenjena kot pa delavka v kakršnikoli 
delovni organizaciji. Vem, da zaščite položaja kmečke žene ne moremo rešiti s 
predpisi. To bi bila iluzija. Vendar pa bi se lahko prav s pospeševanjem in 
razvijanjem dodatne dejavnosti kmetij, zlasti v hribovitih predelih pa tudi s 
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preusmeritvijo in mehanizacijo kmetij, dale najti možnosti, da se tudi položaj 
kmečke žene zboljša. Nedvomno je sodobna oprema kmetije z molznim strojem 
že veliko olajšanje za kmečko ženo, ker spada pri nas v Sloveniji molža v žen- 
sko delo, medtem ko pa v alpskih državah, zlasti pri naših severnih sosedih, 
spada to delo v moške roke. 

Omenjeno je bilo, da lahko kmečki turizem veliko pripomore k dodatnemu 
dohodku kmetije. Vendar so to po mojem mnenju preveč deklarativne ugoto- 
vitve. Za ta problem bi moral nekdo, bodisi inštituti ali organizacije ali celo 
svetovalna služba, skrbeti. Enostavno je reči, da bi ta dejavnost lahko dajala 
dodaten dohodek, ko pa ni za to stroko niti denarja niti znanja. Prav tako 
smo, mislim pri tem na položaj kmečke žene, po vojni ukinili gospodinjske 
Šole, tako da praktično kmečka ženska mladina za svoj kmečki poklic danes 
nima možnosti izobraževanja. Zato predlagam, da se dopolni besedilo pripo- 
ročil gospodarski zbornici, da naj zbornica izdela shemo in predlaga organi- 
zacijo kmetijske pospeševalne službe. Pri tem bi bilo umestno, da bi se v to 
vključilo tudi pospeševanje kmečkega turizma. Sklepe o izobraževanju pa je 
dopolniti tako, da se v programu kmečkega dopolnilnega izobraževanja posebej 
omeni kmečko žensko mladino. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Popolnoma se strinjam s tovarišem 
Uršičem, da ponavljanje ni vedno škodljivo, morda pa bi se dala ta stvar potem 
kako krajše opraviti, s čimer bi bili mi vsi zelo zadovoljni. S tem bi bogatim 
dodali še zadovoljstvo hitrega obravnavanja. Obveščam vas, da imamo še pet 
govornikov in če bi uspelo govornikom, da se držijo okvira 10 minut, bi lahko 
končali ob 13.30 in bi potem lahko imeli opoldanski odmor do 15. ure. Prosim 
nadaljnje udeležence diskusije, da kolikor morejo upoštevajo moje sugestije 
in dajem besedo tovarišu Rudolfu Turku, profesorju biotehniške fakultete 
v Ljubljani. 

Prof. Rudolf Turk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Najprej bi se v imenu biotehniške fakultete zahvalil za povabilo. 

Če bi se po tako izčrpni razpravi, po tako bogatih mislih tovariša Raz- 
devška, sekretarja Pelikana, tovariša Perhavca in ostalih in pa tudi po tem 
iskrenem dialogu tovarišev zasebnih proizvajalcev, držal pripravljalnega kon- 
cepta za svoj diskusijski prispevek, bi bilo verjetno preveč ponavljanja. Zato 
bi se zadržal le ob nekaterih mislih, ki so se mi ponovile ob neposrednih stikih 
s kmetijskimi proizvajalci tako na družbenem kakor tudi na zasebnem sektorju. 

Gre najprej za nekakšen občutek ogroženosti: gradili smo socialistična 
družbena gospodarstva, družbene proizvodne organizacije, danes pa jih v nekem 
smislu rušimo. Bil sem npr. v zadrugi, kjer so s težko mujo zbrali 200 hektar- 
jev površin, zgradili moderno pitališče, letno plačujejo 15 milijonov dinarjev 
anuitet — danes pa premišljajo, da bi to pitališče spremenili v skladišče, 
zemljo porazdelili itd., namesto da bi premislili, ali bi lahko tukaj s koopera- 
cijo, z neko pametno rešitvijo vključili zasebnega proizvajalca in ta problem 
rešili. Nekaj se torej dogaja. Vse to ima svoje posledice, rahlja določene vezi 
v našem družbenem sistemu. Tako torej pri proizvajalcih v našem družbenem 
sektorju, ki so si gradili svojo bodočnost in videli neko perspektivo, pa tudi 
pri zasebnih proizvajalcih nastopa nekakšen občutek ogroženosti. 

Vsi tisti, ki hočejo danes za to stanje pavšalno reči, da je to nekaj takega, 
kar se pač dogaja v vsaki družbi, da so to normalni pojavi, vsi tisti po mojem 
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mnenju grešijo, grešijo kot socialisti. Nekaj je, nekaj se dogaja. Če hočemo 
rešiti ta problem, moramo začeti drugače usmerjati našo politiko in naše ukrepe 
na relacijah družba—človek, človek—človek in človek—sredstva, postaviti pra- 
vilne cilje, poiskati optimalne rešitve in potem zagotoviti realizacijo vsega tega, 
skratka optimalizirati procese na liniji dinamičnih ravnotežij. To pa vse za- 
hteva premišljanje in potem šele spreminjanje, ne pa da se na podlagi majhnih 
procesov, ki dostikrat nimajo nič skupnega z zakonitostmi ali samo nakazujejo 
delovanje nekega zakona, že vznemirjamo in iščemo rešitve, osnove — to je 
človeka kot nosilca aktivnosti — pa zanemarjamo. V tem prostoru odločitev 
vseh nas posameznikov leži progres in realizacija socializma, ne pa v realiza- 
cijah toliko in toliko kilogramov mesa, toliko tega in toliko onega. Formirati 
prosto odločitev na tem področju pomeni ustvariti takšne delujoče kompo- 
nente, postaviti takšne termine in namenske vezi, ki garantirajo vsaj srednje- 
ročno programiranje. Pri tem sistemu cen in načinu obdavčitve mi danes recimo 
lahko ne vem kako skušamo uveljavljati sodobno tehnologijo — sodobna tehno- 
logija pa zahteva sodobni inženiring — vendar nismo sposobni to izvesti. 
Lansko leto je bila npr. pri Agrokombinatu Emona, če se ne motim — zvedel 
sem to v Ribnici — cena 640 dinarjev za pitance, danes pa 480 dinarjev in še 
to ne morejo dati. Kako naj se tukaj plansko, načrtno nekaj razvija, kako naj 
prihaja do pravilnih odločitev?! Pri tem pa se moramo zavedati, da so te eko- 
nomske odločitve hkrati politične odločitve in to v obeh smereh: tako s strani 
tistega, ki je izdal direktive, kakor s strani onega, ki mu je poverjena realizacija, 
kajti človek kot nosilec aktivnosti se pojavlja kot objekt in kot subjekt 
usmerjanja. 

Mislim, da sem načel neko vprašanje in bi svojo razpravo končal tako, 
kot že marsikje, ko je bilo rečeno: to je treba premisliti. Mogoče nisem bil 
dovolj sistemski in dovolj koncizen; hotel sem povedati samo to, da je nujno, 
da formiramo takšen prostor odločitev, ki bo ustrezal večini delovnih ljudi 
in našim družbenim smotrom, katerim sledimo in jih hočemo realizirati. Zato 
je potrebno, da se tega lotevamo premišljeno. Pametno lotevanje vsega tega 
zahteva določeno resnost in zavest o tem, da je človek nosilec aktivnosti in 
da so njegove odločitve odločilne za bodočnost in razvoj naše družbe. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Miro 
Zupančič. 

Miro Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci. Oba zbora občinske 
skupščine Murska Sobota in pet zborov volivcev iz volilne enote, v kateri sem 
bil izvoljen, so mi na podlagi tretjega odstavka 44. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije naročili, naj ob prvi priložnosti seznanim republiški zbor s sta- 
lišči, ki so jih sprejeli v razpravah o problematiki kmetijstva. Ker danes naš 
zbor o tem razpravlja, mi dovolite, da izkoristim priložnost in k temu dodam 
še nekaj svojih mnenj. Z zadovoljstvom ugotavljam, da stališča, priporočila 
in sklepi, ki sta nam jih predložila odbora oziroma delovna skupina, izražajo 
tudi hotenja omenjenih odbornikov in zborov volivcev razen v dveh treh pri- 
merih, tako da mi razen teh primerov ni treba naštevati ostalih. Prav to 
nedvomno dokazuje, vsaj v tem primeru, tesno povezanost republiške skup- 
ščine z občinskimi skupščinami, prav tako pa tudi, da je delovni skupini po- 
slancev po mojem mnenju v precejšnji meri uspelo vnesti v predlog doku- 
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men ta tisto, kar je najbolj pereče, kar je bilo predmet pogovorov predsednika 
naše skupščine tovariša Kraigherja s kmeti v Ljubljani, na Gorenjskem, v Po- 
murju in drugod, in tisto, kar so predlagale kmetijske organizacije, gospodarska 
zbornica, sekretariat za gospodarstvo in družbeno-politične organizacije. Zato 
bi rad dodal k temu, kar so mi naročili odborniki naše skupščine, le še tole: 

Treba bo dokončno urediti vprašanje opremljenosti pogonskih strojev, ki 
se uporabljajo v kmetijstvu. Sedanji predpisi namreč terjajo, da so traktorji 
prav tako podvrženi tehničnim pregledom kot vsa druga motorna vozila v cest- 
nem prometu, pa čeprav se le kdaj pa kdaj pojavljajo na javnih cestah. Iz tega 
pa izvira cela vrsta denarnih obremenitev za kmetovalca: od registracijskih 
stroškov ter cestnih in komunalnih taks pa vse do stroškov prevoza ob regi- 
straciji. Ne gre za to, da bi popuščali na račun varnosti v cestnem prometu, 
ampak za bolj življenjsko in realno obravnavo tega vprašanja. Ni toliko po- 
membno to, ali ima traktor z 12—35 konjskimi močmi, ki kdaj pa kdaj pride na 
odročno cesto 4. ali 3. reda, registrsko tablico in do potankosti predpisan priklop- 
nik, kot pa to, da s tem oviramo hitrejšo mehanizacijo na vasi. Morda drugod to 
vprašanje ni tako pomembno kot v občini Murska Sobota, kjer imajo kmeto- 
valci že 527 predvsem1, lažjih traktorjev. Poleg tega pa je še ena okoliščina 
vplivala na to, da je občinska skupščina sklenila, naj naš zbor na to opozorim. 
Sosednja Avstrija ima to vprašanje veliko bolj primerno urejeno, tako glede 
registracije kakor tudi glede uporabe vprežnih voz in voz kot priklopnikov. 
Tako velja na naših cestah v teh obmejnih krajih dvojni režim: eden za avstrij- 
ske dvolastnike, ki prihajajo k nam, in drugi za naše kmetovalce in družbene 
kmetijske organizacije, ki uporabljajo traktorje. Zato predlagam, da se to vpra- 
šanje v omenjenem smislu posebej prouči ob izdaji zakona o varnosti prometa 
na javnih cestah v SR Sloveniji in da ta predlog tudi vnesemo v osnutek. 

Drugo vprašanje je plačevanje taks za elektromotorje, ki jih uporabljajo 
kmetje. V tisku in v javnih razpravah je bilo že večkrat opozorjeno na to 
vprašanje. Toda zdi se mi, kot da smo nebogljeni pred vsemogočimi monopol- 
nimi organizacijami, kakršna so elektropodjetja. 

Dovolite mi, da izrazim še nekaj osebnih mnenj k tematiki, ki jo danes 
obravnavamo. Nedvomno lahko ugotovimo, da smo v kmetijstvu dosegli kljub 
mnogim oviram in pomanjkljivostim, ki so to panogo spremljale, znatne ko- 
rake naprej, posebno na področju živinorejske proizvodnje in proizvodnje žita- 
ric, tako da se lahko kosamo z marsikatero tujo deželo. Se ni dolgo tega, ko 
so mnogi dvomili v to, kar sedaj imamo. Prav tako še ni dolgo tega, ko se je 
o kmetijstvu pogosto govorilo s prizvokom ironije in kot o področju, za kate- 
rega je v socialističnem sistemu značilno, da močno zastaja za drugimi pano- 
gami. Skratka, sinonim slabosti. Istočasno pa so se številne institucije in ljudje 
ukvarjali s kmetijstvom. Toda zdaj, ko smo dosegli vsaj prvi del tega, kar 
smo želeli, in ko smo se pri izvozu živine srečali s carinskimi zaporami, ter 
zdaj, ko je odpadla skrb, da bi bil kdo lačen, naenkrat ugotavljamo, da nimamo 
dovolj izdelanega koncepta, kaj storiti, da nimamo institucij in ne denarja, da 
bi razvoj podpirali in potiskali še hitreje naprej. 

Poglejte na primer, koliko časa je moralo poteči, da smo lahko pripravili 
prve ocene za razpravo v naši skupščini. Res je, da so ugotovitve zajele skoraj 
vsa glavna odprta vprašanja. Toda resno dvomim, da bodo predlagana stališča, 
priporočila in sklepi, ki jih bomo sprejeli, vsaj tisti, ki se nanašajo na banke, 
na denarni in kreditni sistem, uresničeni. Nemogoče je pri delitvi enako obrav- 
navati industrijo in kmetijstvo; tudi najbolj organizirana in visoko produktivna 
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kmetijska podjetja tega ne morejo prenesti. Naj za ilustracijo omenim dobro 
organiziran obrat za kmetijstvo kombinata Pomurka v Murski Soboti s sede- 
žem na Rakičanu, ki je kredite prejemal pod izredno neugodnimi pogoji za 
dobo 6 let. Samo za obresti je moral plačati lansko leto 56, letos pa 73 milijo- 
nov, da o anuitetah sploh ne govorim. Vsi pa vemo, da je v kmetijstvu potre- 
ben daljši proces za aktiviranje vlaganj. Težave z izvozom živine v letošnjem 
letu ogrožajo tudi ta obrat, ki še nikoh v preteklosti ni imel podobnih težav. 
Nazadnje pa nam je vsem jasno, da pri tem ne gre za krivdo proizvajalcev. 
Mislim, da smo v našem gradivu in v referatu člana izvršnega sveta tovariša 
Razdevška premalo kritični do tistih, ki so krojili izvozno in uvozno politiko. 
Morda se še premalo zavedamo posledic, ki bodo nastale in že nastajajo ob 
množičnem pokolu živine v letošnjem letu. Ko govorimo o izvozu, dajemo po 
mojem mnenju premalo poudarka najbolj rentabilnemu izvozu mesa v obliki 
turistične potrošnje. Preprosto je izračunati, da bi bilo bolj gospodarno ceneje 
prodajati meso turistom v gostinstvu in v prodajalnah kot pa dajati visoke 
izvozne premije, ob tem pa bi povečali potrošnjo tudi domači potrošniki. 

Po mojem mnenju sta v predlaganih stališčih glede ureditve kmetijske 
pospeševalne strokovne službe dve slabosti. Prvo v tem, da ni dovolj zagotov- 
ljena odgovornost teh služb in način financiranja, druga pa v tem, da izredno 
veliko zahtevamo od družbenih kmetijskih organizacij, kombinatov in kmetij- 
skih zadrug. Dvomim na primer, da bo katerakoli temeljna izobraževalna skup- 
nost v sedanjih pogojih zagotavljala sredstva za kmetijsko izobraževanje, kot 
je predlagano. Prav tako menim, da naj se sredstva za izobraževanje v kmetij- 
skih šolah formirajo na enaki osnovi kot velja to za industrijske šole. Ko 
zadolžujemo kmetijske družbene organizacije za organiziranje pospeševalne 
službe in za organiziranje kooperacijske proizvodnje, se mi zdi, da preveč pozab- 
ljamo na to, da delujejo te organizacije po načelu podjetniškega interesa in 
da se bodo ravnale predvsem po tem interesu. Računati moramo na to, da so 
to predvsem ekonomske tvorbe kot vse druge delovne organizacije, da je to 
torej vendar nekaj drugega kot pa nekdanje kmietijske zadruge, ki so imele 
znatno večje politično obeležje. Vse to seveda ne pomeni, da se podjetniški 
interes dostikrat ne pokriva z družbenim. Toda ne vselej. Zato je razumljivo, 
da bodo te organizacije vlagale v pospeševalno strokovno službo le toliko, ko- 
likor je to tudi njihov interes. Sprijazniti se je treba s tem, da ne bodo spre- 
jemale zahtev, ki jih včasih lahko slišimo, da so na primer dolžne kooperirati 
z vsakim zasebnim kmetom in to zaradi političnih in socialnih, ne pa zaradi 
ekonomskih razlogov. Ce bomo to terjali, kot to novinar »Dela« izredno vztrajno 
piše v primeru, ko kritično obravnava koncept sodelovanja kmetijskega kom- 
binata Pomurka z zasebnimi kmeti, potem bo treba dati takim kmetijskim 
organizacijam sredstva iz skupnih družbenih virov, na primer iz prodaje kme- 
tijskih pridelkov v trgovini ali pa formirati neke druge oblike. 

Na koncu bi rad opozoril še na eno vprašanje, ki v pomurskih občinah, 
katere sestavlja pretežno kmečko prebivalstvo, že vzbuja posebno pozornost. 
Gre za to, da se po ekonomski diferenciaciji začenja med kmeti tudi močna 
socialna diferenciacija. Ta ima številne posledice, posebno v razmerah, ko ljudje 
iz vasi težko dobe zaposlitev v drugih panogah gospodarstva; ena od posledic 
je tudi odvisnost slabše stoječih kmetov od tistih, ki imajo večjo ekonomsko 
moč in vpliv, druga pa postopno obubožanje nekaterih kmetov. Ne mislim, 
da moramo te procese ustavljati. Mislim pa, da bi morali v prihodnosti tudi 
to vprašanje proučiti, ga spremljati in ustrezno ukrepati tako z ekonomskega 
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vidika kot tudi z družbeno-političnega, socialnega, migracijskega in z drugih 
vidikov. 

Tovariš Oman je načel danes vprašanje agrominimuma, ki je s tem 
vprašanjem tesno povezan. Gotovo je, da to ni samo ekonomsko, ampak tudi 
politično vprašanje. Mislim, da je prav, da tudi o tem izrazimo svoje mnenje, 
ker to vprašanje ni bilo omenjeno niti v predloženih stališčih, niti v izvajanjih 
predstavnika izvršnega sveta. Jaz se ne bi opredeljeval ne za eno ne za drugo. 
Mislim pa, da je tudi tak izhod dvomljiv; ne samo zato, ker imamo danes tako 
politično situacijo v naši deželi, ampak tudi zato, ker ne vemo, kakšen obseg 
naj posestvo zavzema. Jaz sem prepričan, da tudi posestvo s 30 ali pa 40 ha 
čez nekaj časa ne bo dovolj veliko. Mislim, da moramo iskati izhode drugje, 
v združevanju rie samo orodja za proizvodnjo, ampak tudi ostalih sredstev, 
tudi zemlje v takih skupnostih, ki že nastajajo ali pa se bodo še oblikovale v 
sistemu odnosov družbeno kmetijskih organizacij in zasebnih kmetov. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Andrej 
Petelin, govoril bo v imenu gospodarske zbornice. 

Andrej Petelin: Tovariši in tovarišice. Gospodarska zbornica, ko- 
mite za kmetijstvo, sekretariat za gospodarstvo in sindikati so v svojih ocenah 
opozorili že spomladi na težaven ekonomski položaj kmetijstva, ki je zaradi 
neugodnega stanja v živinoreji vedno slabši. S polletnimi podatki sicer še ne 
razpolagamo, vendar prav gotovo ne bodo boljši od podatkov iz zaključnih 
računov za leto 1968. Ze lani je bil položaj kmetijskih organizacij precej kri- 
tičen. Številne organizacije so zaključile poslovno leto z majhnimi poslovnimi 
skladi ob zelo nizkih osebnih dohodkih, recimo v primarni proizvodnji maksi- 
malno od 40 000 do 60 000 starih din mesečno. K takemu ekonomskemu polo- 
žaju so prispevale izgube v živinorejski proizvodnji, povečane družbene ob- 
veznosti, na primer obresti na poslovni sklad (dodatno nad 1 milijardo starih 
dinarjev), podražitev reprodukcijskega materiala, znižanje cen kmetijskih pri- 
delkov in povečanje raznih drugih stroškov. Zaradi tega je poslovala več kot 
tretjina kmetijskih organizacij z izgubo ali pa na meji rentabilnosti. Prav 
zaradi zmanjšanja akumulacije in ob povečanju poslovnih stroškov pa je zelo 
problematično, kako bodo mogle kmetijske organizacije, ki ne morejo opraviti 
niti enostavne reprodukcije, opraviti tudi ostale naloge v vezi z izvajanjem 
srednjeročnega programa razvoja kmetijstva. Očitno je, da predloženi osnutek 
stališč, sklepov in priporočil zajema tudi sklepe zborničnih organov o položaju 
v kmetijstvu tako glede družbene kot glede zasebne proizvodnje, ki so jih 
zbornični organi sprejeli v letošnjem letu. Svet za kmetijstvo, živilsko indu- 
strijo in zadružništvo ter upravni odbor zbornice se zavzemata za nekatere 
olajšave, na primer za odložitev odplačil vloženih sredstev za nakup, urejanje 
in melioracije kmetijskih zemljišč, za podaljšanje odplačil kreditov za olajšanje 
bremen visokih anuitet, za regresiranje obrestnih mer in odpravo obresti na 
poslovni sklad, kar je predvideno za kasnejša leta, vendar bi bilo to po našem 
mnenju treba čimprej napraviti. Prav tako se zavzemamo za povečanje kre- 
ditov za obratna sredstva, za sanacijo izgub pri živinoreji itd. S temi ukrepi 
bi kmetijskim organizacijam omogočili, da bi z lastnimi sredstvi amortizacije 
izpopolnila tehnologijo. Doslej so skoraj vsa lastna sredstva vključno z amorti- 
zacijo uporabljali za odplačila anuitet: 61 M/o vseh sredstev je šlo za anuitete, 
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pri 20 organizacijah celo 80 °/o teh sredstev, 10 organizacij pa z lastnimi skladi 
in z amortizacijo niti ni mogla pokriti anuitet. 

Omenjene olajšave, na primer odložitev in podaljšanje odplačilne dobe, 
pomenijo po drugi strani tudi zmanjšanje sredstev za uresničevanje srednjeroč- 
nega programa, vendar je v sedanjih razmerah nujno urediti sedanjo proiz- 
vodnjo, ker bi drugače kmetijske organizacije životarile oziroma bile vseskozi 
kreditno nesposobne. Ob takem stanju bi se še nadalje povečevali stroški in 
naraščale izgube. Ob obravnavanju gospodarskega položaja kmetijskih orga- 
nizacij ne moremo mimo živinoreje, ki je že nekaj časa v zelo kritičnem polo- 
žaju. 

Opuščanje živinorejske proizvodnje neposredno vpliva tudi na poljedelsko 
proizvodnjo. Vedno več organizacij daje v najem zemljišča, zgradbe pa uporab- 
ljajo za razna skladišča, seveda kjer je to mogoče (v bližini industrijskih cen- 
trov in potrošnih središč). V prihodnjih dveh letih bodo prenehale veljati tudi 
pogodbe o dolgoletnem zakupu, kar bo občutno zmanjšalo površino v družbeni 
proizvodnji. Poslopja bodo ostala. Marsikje celo razmišljajo o socialističnem 
zakupu tudi večjih površin in hlevov, ob tem pa se postavlja vprašanje, ali so 
bili povsod umestni napori za arondacijo zemljišč, kar je ustvarjalo politično 
nerazpoloženost, socialne probleme na vasi itd. 

Zbornica se odločno zavzema za dolgoročnejše ukrepe v živinorejski pro- 
izvodnji. Ob večji vlogi materialnih rezerv in z delno povečanimi garantiranimi 
cenami za kvalitetno živino naj se zagotovi proizvodnjo in prodajo te živine. 
Se nadalje naj obstajajo tudi razne premije in regresi. Uvedejo naj se dodatne 
ugodnosti za izvoz na konvertibilno področje tako kot za nekatere panoge 
industrije, povračilo prispevka na osebni dohodek, obresti na poslovni sklad 
itd. Sprosti naj se uvoz vseh surovin in reprodukcijskega materiala za živino- 
rejsko proizvodnjo. Ceno koruze naj se zniža na svetovno pariteto, kajti ob 
reformi je bilo rečeno 63 dinarjev, danes pa je cena na tržišču 74,5 do 75 
dinarjev franko tovorna postaja. Poveča naj se tudi retencijska kvota. Z našte- 
timi ukrepi in z delovanjem celotnega zunanjetrgovinskega mehanizma (pro- 
gram izvoza, sklad za pospeševanje izvoza, dogovor o organiziranem izvozu, 
koledar uvoza itd.) bi se razmere v kmetijstvu že znatno izboljšale. 

V zadnjih mesecih so bile tudi številne razprave o razmerah v zasebni 
kmetijski proizvodnji. Tudi v zbornici in v nekaterih drugih organih se je o 
tem dosti govorilo. Tudi naš odbor za zadružništvo in kooperacijo je v svojem 
osnutku sklepov načel nekatera izredno pereča vprašanja naše zasebne kmetij- 
ske proizvodnje. Za razliko od prejšnjih let je v teh razpravah le prišlo do 
spoznanja, da je zasebna proizvodnja sestavni del celotne kmetijske proizvod- 
nje in da je zaradi velikih površin (88% od vseh), zaradi velikega števila 
aktivnega prebivalstva, ki se še preživlja s kmetijstvom ter zaradi omejevanja 
zaposlitev izven kmetijstva potrebno posvetiti tej proizvodnji večjo skrb. V 
javni razpravi o tem osnutku sklepov, ki je bila po naših kmetijskih organiza- 
cijah, se je dosti govorilo o posameznih točkah in v glavnem so bile vse točke 
tako sprejete, kakor so bile obravnavane na tem odboru. Veliko pa se je govo- 
rilo o pomanjkljivostih pri organiziranju kmetovalcev. V razpravah je že bilo 
ugotovljeno, da je organiziran v čestejših stikih le manjši del kmetovalcev in 
še to z okrnjenimi samoupravnimi pravicami. Z združevanjem manjših zadrug 
v večje kmetijske organizacije pa so se zrahljale vezi med kmeti in kmetijskimi 
organizacijami, v zadnjem času tudi zaradi otežkočene prodaje kmetijskih pri- 
delkov. Zaradi gospodarskih interesov so čvrstejši stiki le z večjimi tržnimi 
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proizvajalci. Na odboru za zadružništvo je bilo o tem dosti govora; postavlja 
se vprašanje samoupravnih pravic in volilne pravice. Ali je na primer pravilno, 
da bi s kmetijskimi organizacijami od 100 000 slovenskih kmetov, ki še delajo 
v kmetijstvu in se od tega preživljajo, morda sodelovalo' 15 000, kolikor jih 
sodeluje sedaj, ali pa morda 20—25 000, medtem ko vsi ostali kmetovalci, ki so 
tudi proizvajalci in prodajajo svoje kmetijske pridelke, a niso kooperanti ali 
člani kmetijskih zadrug, dejansko ne bi imeli niti volilne pravice v zbore 
delovnih skupnosti. Ta problem danes pri nas že obstaja. To je sicer politično 
vprašanje, vendar je tudi proizvajalno in ekonomsko vprašanje, ker je to tesno 
povezano z vso problematiko na vasi. Nekateri menijo, da v odnosu do zasebne 
proizvodnje ni potrebno kaj bistvenega spremeniti, ker so sedanji odnosi med 
kmetovalci in organizacijami posledica neugodnih tržnih razmer; če se bodo 
razmere spremenile, bodo po njihovem mnenju tudi medsebojni odnosi boljši. 
Obstaja tudi mišljenje, kaj bomo govorili o udeležbi kmetovalcev pri delitvi, 
saj organizacija posluje komaj na meji rentabilnosti. Po njihovem mnenju je 
treba urediti najprej le pereča vprašanja kmetijstva kot so prodaja živine, 
odložitev plačila anuitet in zmanjšanje bremen kmetijskim organizacijam. Sta- 
lišča odbora za zadružništvo ter skupne sekcije za kmetijstvo pri republiški 
konferenci sveta za kmetijstvo in tudi našega odbora podpirajo ukrepe za iz- 
boljšanje gospodarskega položaja, ne zanemarjajo pa tudi nekaterih konkret- 
nih vprašanj. Zavzemamo se za spremembo sedanjega zakona o kmetijskih 
zadrugah, ki je bil sprejet v precej drugačnih razmerah kot so danes. Zvezni 
zakon naj ureja le splošna načela, podrobnosti pa naj prepusti republikam in 
statutom. Obstajajo sicer dileme ali naj bo to zakon o kmetijskih zadrugah ali 
zakon o zadružništvu ali zakon o združevanju v kmetijstvu. Kmetijstvu niso 
potrebne večje reorganizacije, le teh je bilo že preveč, zato naj bi obstoječe 
kmetijske organizacije bolj prisluhnile upravičenim zahtevam in se prilagodile 
novim razmeram. Če pa to ni možno ali ni posluha, potem pa naj bi tudi 
kmetovalcem dopustili, da se organizirajo, kakor bi pač njim ustrezalo. Zbor- 
nični organi se zavzemajo še za spremembo nekaterih zakonov in predpisov, 
ki so navedeni, predvsem s spremembo zakona o blagovnem prometu in sicer 
tako, da vsi pod enakimi pogoji kupujejo in pa proizvajajo. To se pravi, da 
lahko vsakdo organizira obrate za kooperacijo, pospeševalno službo ali pa 
prispeva skupna sredstva za pospeševalno službo, ne pa da pride na tržišče 
takrat, kadar je konjunktura in pobere smetano tistim organizacijam, ki so 
po več let vlagale svoja lastna sredstva v organizirano proizvodnjo. Tipičen 
primer je v letošnjem letu recimo proizvodnja in odkup ribeza, v katerega 
so organizacije vložile precejšnja sredstva, ker je tržišče letos pač konjunkturno 
in se je cena znatno povzpela od 500 na 730 dinarjev in tudi več! Po drugi strani 
pa vidimo pri živini, ko dejansko še nikdar po osvoboditvi nismo imeli takih 
težav in verjetno tudi v času največje gospodarske krize ne, da bi se tisti, ki 
živino potrebujejo za tržišče, tako norčevali iz naših kmetijskih organizacij in 
zasebne kmetijske proizvodnje. Nadalje se zbornični organi zavzemajo za ure- 
ditev kreditiranja zasebne kmetijske proizvodnje, kar je bilo obljubljeno že 
v resoluciji o razvoju kmetijstva iz 1964. leta, vendar zveznega predpisa še do 
danes ni, potem za zakon o hranilno^kreditni službi, za predpise o prometnem 
davku na zasebno kmetijsko proizvodnjo, za spremembe zakona o dedovanju, 
da bi se preprečila nadaljnja drobitev kmetijskih površin, in končno še za 
ureditev starostnega zavarovanja in strokovnega izobraževanja. Večina naštetih 
zakonov je v pristojnosti republiške skupščine in so predlogi uresničljivi. V 
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sedanjih razmerah bodo težave le pri uvedbi starostnega zavarovanja kmetov, 
vendar odlašati ni več mogoče, ker mlajše generacije zahtevajo, da se z uvedbo 
takega zavarovanja tudi njim omogoči večjo socialno varnost na stara leta. 
Prepričan sem, da bodo vse institucije, med njimi tudi gospodarska zbornica, 
po svojih močeh podprle izvajanje teh resolucij in med njimi tudi te resolucije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, prijavili so se 
novi govorniki. Sedaj razpravljamo brez vsakega odmora skoraj že 2 uri in pol, 
to je prek vseh možnosti pazljivega ali pa vsaj vljudnega poslušanja. Zato 
predlagam, da sedaj pretrgamo sejo in napovedujem nadaljevanje seje za ob 
pol treh s tem, da bomo potem koordinirali sejo z gospodarskim zborom tako, 
da bomo na skupni seji poslušali referat o deviznem režimu. Hvala lepa. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 14.30.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo z 
obravnavanjem 4. točke dnevnega reda, to se pravi, z obravnavanjem stanja 
in razvoja kmetijstva v Sloveniji. Besedo ima tovarišica-Nada Puppis, ki želi 
govoriti o kmetijski pospeševalni službi. 

Inž. Nada Puppis: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Podatki analize, ki jo je o stanju in razvoju kmetijstva v Sloveniji pripravil 
sekretariat za gospodarstvo, kažejo, da se je posebno v zadnjih letih kmetijska 
proizvodnja najbolj povečala na večjih družbenih gospodarstvih in v kombi- 
natih, da zadovoljivo narašča v kooperaciji, da pa še močno zaostaja na tistem 
delu zasebnega sektorja, ki ni vključen v proizvodno sodelovanje. Nedvomno 
je rast kmetijske proizvodnje na dobro organiziranih družbenih gospodarstvih 
pogojena tudi s tem, da imajo za lastno proizvodnjo solidno strokovno službo, 
ki samostojno ali ob pomoči področnih zavodov, kmetijskega inštituta in bio- 
tehniške fakultete lahko sledi dognanjem raziskovalnega dela in jih uspešno 
aplicira v praksi. Ta vpliv je bolj ali manj čutiti tudi pri tistih zasebnih pro- 
izvajalcih, ki jih kmetijske organizacije vključujejo v organizirano in usmer- 
jeno sodelovanje. Vendar pa je po ocenah v tako proizvodno sodelovanje vklju- 
čenih le o.koli 15'% kmečkih gospodarstev. Nekaj manjših družbenih posestev 
in ves ostali zasebni sektor pa zaenkrat nima objektivnih možnosti, da bi 
uporabljal sodobne tehnične dosežke in dognanja, ker za te proizvajalce ni- 
mamo organizirane pospeševalne službe, ki je sicer do leta 1958 delovala v 
okviru zadružne in poslovnih zvez, po njihovi reorganizaciji pa je postopoma 
zamrla. V času intenzivnega razvoja družbenega sektorja se je sicer predvide- 
valo, da bi ta vključil v proizvodno sodelovanje veliko večino zasebnih gospo- 
darstev, toda spričo problemov, ki šo jih imela družbena gospodarstva, da so 
organizirala lastno proizvodnjo, niso bila niti zainteresirana niti niso mogla 
s svojimi kadri razširiti pospeševalne službe na širšem območju. 

Med ostalim gradivom, ki smo ga prejeli, je tudi informacija o kmetijski 
pospeševalni službi, ki nakazuje naloge in organizacijo te službe. Prav k tej 
informaciji pa se mi zdi potrebno dodati nekaj misli. Predlogov za organizacijo 
in financiranje pospeševalne in strokovne službe v kmetijstvu je bilo izdelanih 
že veliko in vsi so si edini v tem, da tvorijo osnovno mrežo pospeševalne službe 
strokovnjaki kmetijskih organizacij. Ti bi morali biti pospeševalci širokega 
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profila in dobro razgledani, tako da bi obvladali kompleksno problematiko 
kmečkih gospodarstev na svojem območju. Po izkušnjah drugih dežel bi tak 
pospeševalec lahko uspešno delal približno s 300 do 500 kmeti. Na širšem ob- 
močju naj bi se pospeševalci strokovno vertikalno povezovali na službo pri 
področnih zavodih, kjer naj bi delovali širši specialisti za posamezne panoge, 
ki bi ob sodelovanju s pospeševalci prvenstveno reševali konkretna tehnološka 
zahtevnejša vprašanja v usmerjanju proizvodnje. Delo vseh teh pospeševalcev 
osnovne mreže in širših specialistov pri področnih zavodih naj bi programsko 
usmerjal republiški center, ki bi deloval v sklopu kmetijskega inštituta Slo- 
venije, in ki bi bil tesno povezan z raziskovalci in njihovim delom, da bi čim 
hitreje in organizirano posredoval strokovnjakom v kombinatih in specialistom 
v področnih zavodih domača in tuja znanstvena dognanja. Za uspešno delo 
pospeševalne službe je nujno, da ob njej delujejo tudi določene strokovne 
službe, ki so sicer sestavni del enotne strokovne pospeševalne službe, le da so 
odvisno od njihovega značaja organizirane ali samo v centru ali pa se pove- 
zujejo navzdol do kmetijskih organizacij. Med te spada predvsem prognostična 
služba, introdukcija rastlin, selekcija govedi in prašičev, služba za kmetijsko 
tehniko, služba za izdelavo analiz s področja agrarne ekonomike in končno 
informativna služba. Te strokovne službe so zaradi omejenih finančnih sred- 
stev organizirane v skromnejšem obsegu in delujejo v sklopu kmetijskega 
inštituta. V zvezi s temi vprašanji je nujno še v letošnjem letu izdelati kon- 
kreten predlog o organizaciji enotne pospeševalne kmetijske službe. Za stro- 
kovno pospeševalno službo je po ukinitvi sklada za pospeševanje kmetijstva 
nerešeno vprašanje financiranja. Stališča poudarjajo, da mora biti načeloma 
osnova za financiranje te službe udeležba na dohodku s povečane kmetijske 
proizvodnje in naj bi se iz družbenih virov zagotovila samo sredstva za tisti 
del pospeševalne dejavnosti, ki je splošnega pomena. Mnenja sem, da bo, če 
hočemo pospeševalno službo organizirati za celotno slovensko kmetijsko pro- 
izvodnjo in ji pomagati, da zaživi in začne delovati, potrebno zagotoviti določen 
del potrebnih sredstev tudi za financiranje osnovne mreže. Zato predlagam, 
da se v tem smislu dopolni tudi sklep, ki nalaga izvršnemu svetu nalogo, da še 
v letošnjem letu podvzame ukrepe, da se zagotovijo potrebna finančna sredstva. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovarišica! Besedo ima 
Matija Ratek, ki želi govoriti o problemih vinogradništva. 

Matija Ratek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Poročilo sekretariata za gospodarstvo o stanju in razvoju kmetijstva v naši 
republiki le delno prikazuje problematiko, s katero se srečujejo kmetijski pro- 
izvajalci v pogojih izvajanja gospodarske reforme. Sicer pa je član izvršnega 
sveta to zelo dobro dopolnil. V tem obdobju je namreč v sedanjih razmerah 
prav gotovo nujno, da tudi naš dom vsaj minimalno prispeva k velikim napo- 
rom, ki jih vlagajo kmetijski proizvajalci družbenega in zasebnega sektorja 
za dosego boljših rezultatov v tej pomembni gospodarski panogi v republiki. 
Stališča, sklepi in priporočila, ki jih imamo pred sabo, namreč to tudi odražajo, 
le doslednost pri izvajanju le-teh moramo na vseh nivojih zagotoviti. 

Čeravno so v materialih zajete vse panoge kmetijstva in druge z njimi 
povezane dejavnosti, pa vendarle smatram, da ne bo odveč, če še dodatno 
osvetlim nekatere probleme, s katerimi se srečujejo slovenski vinogradniki 
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pri razvoju panoge vinogradništva. V Sloveniji imamo namreč zelo ugodne 
pogoje za to panogo. Nekatera naša področja se uvrščajo celo med najkvalitet- 
nejša na svetu, zato ta vina po svoji originalnosti in naravni kvaliteti tudi 
uspešno tekmujejo na trgu z ostalimi vini. Toda žal trg teh dovolj ne pozna 
niti jih ne plača. To pa zaradi tega, ker vsa naša tudi najbolj kvalitetna vino- 
gradniška področja, še vedno niso zaščitena. Slovensko vinogradništvo, kot to 
izhaja iz poročila, je torej v zelo kritičnem stanju. To bi se skoraj lahko pri- 
merjalo z razmerami, ki so se v tej panogi pojavile ob koncu preteklega sto- 
letja s pojavom trtne uši. Tako kot so takrat znali vsi faktorji organizirano 
reševati obstoj te panoge, se bomo morali tako proizvajalci kakor tudi trgovina 
in družbeno-politične skupnosti tudi sedaj z največjo mero odgovornosti orga- 
nizirano lotiti nalog in to tako nalog s področja prometa z vinom kakor tudi 
obnove vinogradov. Vinogradi, ki so bili obnovljeni pred I. svetovno vojno 
— in to so skoraj vsi, so dotrajali, sredstev za obnovo pa primanjkuje, zato 
se površine naglo iz leta v leto zmanjšujejo. Investicijski krediti, ki so bili na 
razpolago v zadnjem obdobju za obnovo vinogradov v družbenem sektorju, pa 
so nesprejemljivi, ker je povprečni odplačilni rok okrog 9 let s 4,25—7,5%> 
obrestno mero poleg nenehne rasti materialnih stroškov in ostalih obveznosti. 
S pravilno investicijsko politiko v tej smeri in z zmerno družbeno obremenit- 
vijo s prometnim davkom lahko pripomoremo k razvoju vinogradniške proiz- 
vodnje in tako vplivamo, da se sedaj ekonomsko pasivni kraji ponovno spre- 
menijo v gospodarsko razvite. Zlasti je to značilno za Slovenske gorice in še 
nekatere druge izrazito vinogradniško-sadjarske rajone, saj je v teh krajih več 
tisoč gospodarstev in družin, ki dajo v vinograd in sadovnjak glavni vir do- 
hodkov. Ker se ta proizvodnja po teh kmetijskih občinah v zadnjih letih močno 
zmanjšuje, zlasti v zasebnem sektorju, ki po površini prevladuje, pada tudi 
kupna moč prebivalstva, kar pa se najprej reflektira na potrošnjo v občini, na 
standard itd. 

Z intenziviranjem te proizvodnje in z aktiviranjem razpoložljivih površin 
bi prav gotovo pomagal reševati problem zaposlenosti, saj bi bil manjši pritisk 
na delovna mesta drugod. Zaradi vsega tega so sedaj nerealna tudi razmišlja- 
nja družbeno-političnih skupnosti o visokih davščinah — celo nad 1 dinar za 
liter prodanega naravnega vina. Prav tako to tudi ni najbolj v skladu s smer- 
nicami Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, kjer je govora 
o večjem deležu gospodarskih organizacij v realiziranem dohodku, kot je to 
bilo že postavljeno tudi s cilji reforme. Na tržišču se razmere namreč zaostru- 
jejo, zato si nihče od proizvajalcev ne dela iluzij o povišanju cen, temveč 
nasprotno. Zato prihajamo v situacijo, da ob povečanih materialnih stroških 
zaradi vedno višjih cen reprodukcijskega materiala v litru vina nastopa neto 
osebni dohodek pri proizvajalčevi prodajni ceni 4 dinarje s 74 parami, s 46 
parami pa družbene obveznosti iz naslova osebnih dohodkov; ostalo so potem 
do 4 dinarjev materialni stroški za amortizacijo, za fonde pa skoraj ne ostaja 
nič, medtem ko znaša prometni davek pri stopnji 20t0/o pri prodajni ceni 8 di- 
narjev in 60 par. Torej veliko več participira trgovina na malo in gostinstvo 
ter družbeno-politična skupnost kot pa proizvajalec in to ob neprestanem po- 
večanju produktivnosti dela. Ce imamo za razvoj turizma vse ostale pogoje 
v naši republiki pa izpolnimo še tega, da si bo turist poleg vseh lepot naše 
dežele in ostalih ugodnosti lahko privoščil po zmerni ceni, kot je to v drugih 
vinogradniških turističnih deželah, še pristno kapljico s kvalitetnih slovenskih 
vinogradov. 
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Bistveno torej lahko zboljšamo stanje v tej panogi, če organizirano nasto- 
pimo na trgu, zaščitimo kakovost in originalnost naših vin, da bo potrošnik 
prepričan v kvaliteto, z večjimi investicijskimi vlaganji in ne nazadnje z zmerno 
obremenitvijo naravnega vina, pri katerem pa ne smemo izvzeti penečga vina 
z davkom na promet, ki po litru ne bi smel presegati 1 dinarja. In končno 
trgovina na malo in gostinstvo bi se morala zadovoljiti z manjšim zaslužkom 
pri prodaji vina, skratka, uveljaviti bi se moral čimprej sistem rabata, tako 
da bi imel proizvajalec večji vpliv na potrošnjo prek formiranja maloprodajnih 
cen. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Andrej Marine. 

Inž. Andrej Marine: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Današnjo 4. točko dnevnega reda razumem kot uvod v široko razpravo 
o aktualnih in dolgoročnih problemih naše kmetijske politike. Čas je, pa tudi 
aktualna problematika zahteva, da v tem domu spregovorimo o tej pomembni 
in zapleteni problematiki in to poglobljeno ter na osnovi vsestranske analize 
sedanjega stanja. Bojim pa se, da za tako razpravo nismo dovolj pripravljeni. 
Analiza, na osnovi katere razpravljamo, nas opozarja na sicer pomembne, ven- 
darle sedanje žgoče družbene in ekonomske probleme. Deklaracij in improvb-N 
zacij, ki so nedvomno spremljale preteklost in ki niso samo specifika agrara, 
ampak posledica ekstenzivnega razvoja nasploh, ne bi smeli ponavljati. Cas 
zahteva konkretne dogovore in predloge. Marsičesa danes nismo materialno in 
politično sposobni uresničiti, zato pa je prav, da realno ocenimo, kaj zmoremo 
trenutno in kaj bomo reševali v procesu in v okviru bodočih realnih materialnih 
možnosti. Zate> bi morala biti naloga našega zbora, da je v trasiranju bodočega 
razvoja temeljit in realen. Sedanja situacija sicer zahteva takojšnje ukrepe, 
ki so predloženi, njihova javna obravnava pa naj pomeni pristojnim delovnim 
organizacijam, organom in institucijam že nalogo za iniciativnost in reševanje. 
Mislim, da ni potrebno čakanje, ker se bomo verjetno v osnovi s predlogi vsi 
strinjali. Daljša in splošna razprava pa je potrebna iz več razlogov; predvsem 
zato, da odpravimo sedanjo — rekel bi — zmedenost, enostranost in ponekod 
tudi malodušje. Reforma z deetatizacijo in uveljavljanjem blagovno^denarnih 
odnosov z mnogimi nerešenimi problemi sistema in z nasprotji, ki jih poraja 
razvoj, potiska v ospredje nova vprašanja in dileme, ki zadevajo ob osnovni 
kontekst agrarnega razvoja. Po mojem mnenju so mnoge dileme tudi umetno 
potencirane, celo neresnične in devalvirajo tisto, kar smo dosegli, povzročajo pa 
videz, da nimamo razčiščenih niti osnovnih in ekonomskih izhodišč glede na- 
daljnjega razvoja kmetijstva. Zato predlagam, da osnutek stališč, sklepov in 
priporočil razširimo in obogatimo kot dokument trajnejše narave, ki naj se z 
nekaterih, morda tudi širših vidikov oceni dosedanji razvoj in pokaže na pota 
bodočega razvoja. Morda bi kazalo sprejeti celo dva dokumenta. Enega, ki naj 
govori o takojšnjih operativnih nalogah, in drugega, ki naj ima za cilj, da 
izoblikuje družbene osnove dolgoročnega razvoja. Vem, da bo to tudi predmet 
koncepta ekonomsko-političnega razvoja Slovenije, toda kmetijstvo in kmečko 
vprašanje s svojimi ekonomskimi, socialnimi in sociološkimi problemi, ki jih 
sicer rešujemo, zasluži posebno pozornost in je politično zelo občutljivo. Tudi 
na tem področju naše družbene dejavnosti je bilo v preteklosti precej iluzij. 
Bojim se, da danes pri mnogih činiteljih prevladujejo iluzije v drugi smeri, ki 
precenjujejo možnosti razvoja in pogosto težijo k tistemu, kar drugi že zavra- 
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čajo. Toliko uvodoma in na splošno, sedaj pa bi želel opozoriti v duhu uvoda na 
nekatere probleme, ki bi jih kazalo prediskutirati in upoštevati pri oblikovanju 
našega skupnega dokumenta. 

Za naše nadaljnje delo nam je potrebna realna in dokumentirana ocena 
dosedanjega razvoja. Kljub slabostim in enostranostim v izvajanju kmetijske 
politike smo dosegli zavidljive rezultate. Desetletna poprečna stopnja rasti v 
letih 1955—1964 je namreč zelo ugodna (v Jugoslaviji okoli 4,2 "/o, v Sloveniji 
okoli 3,8 '%>) in presega mnoga gibanja tako v socialističnih državah kot na 
zahodu. Toda tak, za kmetijstvo razmeroma bujen razvoj je v splošnem eksten- 
zivnem razvoju prinesel s seboj tako velike spremembe v socialni strukturi in 
druge stvari, da je potrebno ponovno ovrednotiti sedanje socialne in sociološke 
spremembe tako v kmetijstvu kot na vasi. Omenjene spremembe namreč pre- 
malo poznamo, zato v naši politiki, še zlasti v ekonomski, preveč improviziramo. 
Oceno sedanjega socialnega in ekonomskega stanja na vasi potrebujemo tudi 
zato, da na tej osnovi izoblikujemo program bodočega razvoja in da na tej 
osnovi sprejemamo ukrepe in pogoje bodočega gospodarskega usmerjanja. V 
sedanji situaciji na primer premalo računamo z nadaljnjim procesom raz- 
plojevanja. Ta proces se bo nadaljeval verjetno hitreje kot mislimo, zahteva pa 
več načrtnosti, postopnosti in usklajenosti z realnimi družbenimi možnostmi. 
Ali dalje: iz socialne analize bi morali dobiti podatke in dimenzije kategorije 
kmet — delavec. 2e podatki, ki smo jih dobili z analizo o stanju in razvoju 
kmetijstva v Sloveniji, nam povedo, da gre razvoj zasebnega sektorja v do- 
ločeni smeri. Poleg procesa deagrarizacije izginja pri nas tudi klasična zasebna 
kmetija. Podatki nam povedo, da imamo od 190 000 kmetij tako imenovanih 
čistih kmetij manj kot 100 000. Kategorija kmet—delavec ima v lasti že nad 36 %> 
obdelovalnih površin. Verjetno je disperzija tega sloja v Sloveniji zelo različna. 
To gotovo vpliva oziroma bi moralo vplivati na politiko v posameznih regijah 
in v občinah. Če se vprašamo po vzrokih takšnega stanja, potem ne bomo 
mnogo pogrešali, če povemo, da je premajhen dohodek iz kmetijstva osnovni 
vzrok za ta pojav, ker ne zadošča za primerno preživljanje. Kot dokaz za to 
nam služi podatek iz analize, ki trdi, da je dohodek aktivnega prebivalca v 
kmetijstvu v zasebnem sektorju mnogo nižji od' dohodka aktivnega prebivalca, 
ki je zaposlen v družbenem sektorju gospodarstva. Mislim, da znaša ta dohodek 
okoli 36'% dohodka aktivnega prebivalca, zaposlenega v gospodarstvu, pa tudi 
obratno je res: delavec išče dodatni vir dohodka iz zemlje in na ta način 
racionalneje izkorišča svoj delovni fond in delovni fond svoje družine. V tem 
primeru je upoštevan le en dodatni vir dohodka. Gotovo obstajajo tudi druge 
možnosti in ali ni ravno v tem ena izmed oblik postopnega reševanja socialnega 
in ekonomskega problema zasebnega kmetijstva, seveda poleg racionalnejšega 
izkoriščanja obstoječih zmogljivosti. 

Iz socialne analize so možni tudi drugi zaključki, vendar je v tem trenutku 
pomembno spoznanje, da tako oceno in take podatke nujno potrebujemo za 
koncipiranje naše politike. Kljub jasnim političnim stališčem o perspektivnem 
razvoju kmetijstva, ki so znana, imamo v naši javnosti tudi med kmetijskimi 
delavci-strokovnjaki in kmeti opravka z izredno poenostavljenimi ocenami, 
češ da pomeni politika svobodnejšega in enakopravnejšega vključevanja kmeta 
v proces družbene reprodukcije likvidacijo družbenega sektorja, odstopanje od 
procesa socializacije in tako dalje. Mnogi kadri na družbenih posestvih so 
zaradi resnih in objektivnih težav demolizirani in ne vidijo izhoda iz se- 
danjih težav. Zaradi neučinkovitosti v odpravljanju slabosti v ekonomski po- 
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litiki, mislim za zunanjetrgovinski režim, uvoz, carine in tako dalje, o čemer 
je bilo danes že mnogo govora, in pri izpopolnjevanju sistema je resnično težko 
obdržati ravnodušnost. Obratno pa nam poenostavljanje o pomenu zasebnega 
sektorja in odnos do kmeta v preteklosti prav tako povzročajo revolt in nera- 
zumevanja. Mislim, da bi v našem dokumentu morali ponoviti osnovna stališča 
o agrarni politiki, ki še zlasti govorijo o nujnosti postopnega podružbljanja in 
koncentracije tudi v kmetijstvu, saj pomeni takšna pot edino perspektivo bo- 
dočega razvoja. V tem procesu podružbljanja ima svoje enakopravno mesto 
tudi kmet, ki ga moramo na osnovi njegovega dela in rezultatov vključiti v 
proces upravljanja in odločanja. Osnovni problem pa danes ni v politiki diskri- 
minacije ene ali druge oblike proizvodnje, ampak v perspektivi in v problemu 
plasmaja, kot je bilo danes že večkrat poudarjeno. Zato podpiram predlog 
stališč, zlasti stališč o integraciji in samoorganiziranju v celotnem, procesu druž- 
bene reprodukcije, od proizvodnje do potrošnje. Samoreševanje in samoorga- 
niziranje v tej smeri lahko odpravi slabosti, s katerimi imamo opravka v se- 
danjem času. V razpravah o družbeni in zasebni kmetijski proizvodnji stalno 
prihaja tudi do dileme o desethektarskem maksimumu. O tej problematiki bi 
kazalo prav tako odprto spregovoriti. Po mojem mnenju ni izhoda za zasebno 
proizvodnjo v dopolnitvi ali v povečanju maksimuma, ker perspektiva kme- 
tijstva ni in ne more biti v konceptu družinske kmetije, ki je prišel tako rekoč 
povsod v slepo ulico. Eksistenčni minimum površin se na zahodu stalno spre- 
minja — odvisno od razvoja tehnike, tehnologije in s tem produktivnosti. V 
zadnjih 10 do 15 letih se je minimum premaknil od nekaj hektarjev že na več 
desetin in celo nad 100 hektarjev. Ce si problem pobliže ogledamo, potem mo- 
ramo ugotoviti, kaj bi na primer pomenilo prestrukturiranje posestev recimo 
na poprečno površino 20 hektarjev. Takšna velikost kmetije pa po strokovni 
oceni sploh ne pomeni več minimuma ah celo optimuma za racionalno proiz- 
vodnjo. Ob sedanji poprečni kmetiji, ki ima nekaj nad 4 hektarje, bi to pomenilo, 
da bi morali iz petih kmetij formirati eno. Kaj bi bilo v tem primeru z ljudmi, 
ki bi morali pustiti svoja zemljišča — ali si to lahko dovolimo v naših razmerah? 
Izhod torej ni v stalnem preslojevanju in koncentraciji v okviru zasebne kme- 
tije, ampak moramo naše sile preusmeriti predvsem v dve smeri: v nadaljnjo 
postopno in usklajeno, poudarjam: usklajeno krepitev velike družbene proiz- 
vodnje, ki bo sposobna konkurence, in pa v vključevanje kmeta v proces 
specializacije in racionalizacije s pomočjo sodelovanja in kooperacije. 

Naši napori in konkretni programi pa morajo* biti usmerjeni tudi k temu, 
da zasebna kmetija povečuje svoj dohodek ne samo iz kmetijstva, ampak tudi 
iz drugih virov. Mislim tu na stalno in občasno zaposlitev, na turizem, na obrt, 
na uslužne dejavnosti itd. Samo organizirani napori v tem smislu lahko rodijo 
sadove. Odločno podpiram v sklepih sicer sramežljivo nakazane potrebe po 
diferenciranem obravnavanju višinskih predelov in po mojem mnenju v Slo- 
veniji zelo razširjenih terenov, kjer zaradi konfiguracije ni moč organizirati 
intenzivne velike socialistične proizvodnje. Pogoji so tu povsem drugačni kot v 
ravninskih predelih, ki so primerni za racionalnejšo in modernejšo veliko pro- 
izvodnjo. 

V precejšnjem delu Slovenije je že danes, še bolj pa bo jutri prisoten druž- 
beni interes, da ljudje ostanejo na takih kmetijah. Potrebna je vsesplošna 
podpora, da take kmetije usposobimo za racionalnejšo proizvodnjo in da jim 
omogočimo pridobivanje dohodka iz drugih dejavnosti, predvsem pa iz turizma 
in delno iz gozdarstva. O tem, da bomo v tem uspeli, se mi zdi, je zelo nazorno 
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govoril tovariš Uršič, ki je poudarjal pomen programa in ustreznih institucij, 
ki bodo usmerjali proces v tej smeri. Samo besede nepodprte z materialnimi 
možnostmi, seveda ne bodo dale rezultatov. V sklepih in priporočilih bi morali 
prav tako pokazati na potrebo po izoblikovanju programov razvoja kmetijstva 
v posameznih regionih Slovenije, o katerih je govoril tovariš Razdevšek, ki 
imajo specifične naravne in ekonomske pogoje, in programov posameznih občin. 
Zlasti regionalna usmeritev je zelo pomembna, ker je na tej osnovi mogoče 
izoblikovati enotnejšo politiko v občini in v delovnih organizacijah. 

V razpravi se nisem dotaknil predlogov in ugotovitev iz predloženega ma- 
teriala, ker se z njimi strinjam. Na koncu bi želel opozoriti le na vprašanje, 
ki se mi zdi odlično, če želimo doseči večjo učinkovitost v realizaciji sklepov 
in priporočil, ki jih sprejemam. Kakorkoli lahko trdimo, da smo imeli v pre- 
teklosti predimenzionirano tako imenovano kmetijsko nadgradnjo, smo sedaj 
prišli v situacijo, da je ta nadgradnja osiromašena do te mere, da smo razpu- 
stili tudi strokovne ekipe, nekatere institucije, v katerih smo imeli sposoben 
kader itd. Za mene je primarno, da usposobimo na določenem mestu — ver- 
jetno je najprimernejše mesto — zbornica — sposobno grupo strokovnjakov, ki 
nam bo sposobna predočiti probleme, nas opozoriti na procese, da bomo lahko 
preventivno ukrepali po samoupravni poti v delovnih organizacijah in zdru- 
ženjih ali pa tudi administrativno, in ki bo sposobna pokazati pota bodočega 
razvoja kmetijstva, ki pa bo istočasno tudi sposobna mobilizirati vse institucije, 
ki jih imamo (fakulteto, inštitut itd.). Sedaj smo skoraj brez strokovnih teamov 
na republiški ravni in| brez ustreznega družbenega strokovno-političnega organa, 
ki bi pomagal v razvoju tako1 specifične in družbena občutljive problematike kot 
je kmetijstvo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Marine. Besedo ima 
tovariš Franc Gorenc, ki želi govoriti o zadrugah. 

Franc Gorenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zelo se strinjam s terminom in tezo kompleksnega obravnavanja kmetijstva. 
Ob ogromni problematiki kmetijstva bi se dotaknil samo enega faktorja, ki po 
mojem mnenju lahko zelo učinkovito in korektno vpliva na boljše ali slabše 
stanje kmetijstva. To je delo in vloga kmetijskih zadrug. Večina zadrug se 
danes bavi z vsem mogočim, najmanj pa s kompleksno kmetijsko problematiko. 
Predvsem odpirajo trgovine raznih vrst, celo klasične trgovine, v katerih težko 
najdeš proizvodne potrebe v kmetijstvu, ali proizvode iz kmetijstva. Zanemar- 
jajo pa strokovnost, študij, skrb za plasma kmečkih pridelkov, izobraževanje 
in drugo, kar potrebuje naša kmečka proizvodnja. 

Smatram, da bi zadruge morale biti namenske organizacije kmetijstva na 
določenem področju. Zadruga naj bo servis kmetijskih organizacij, njen uspeh 
pa naj bo rezultat napredka njenih članov ne glede na zasebni ali družbeni 
sektor. Smatram, da je potrebno v stališčih dati več poudarka problematiki in 
vlogi zadrug in s predpisi ali zakoni zavarovati namensko dejavnost kmetijskih 
zadrug, ki naj se usposobijo za reševanje tako ogromne strokovno ekonomske 
problematike kmetijstva.. Prepovedati pa je treba nenamensko dejavnost zadrug. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Gorenc. Besedo ima 
Franci Kolar, ki je zadnji na mojem spisku govornikov. 
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Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
gradivu, ki je bilo obilno in dobro pripravljeno, pogrešam rezultate raziskovanj 
in proučevanj o tistih spremembah v slovenskem podeželju, o katerih je govoril 
predgovornik tovariš Marine, zlasti o socialnih spremembah, ki so nastopile kot 
posledica izredno velikih migracij in drugih sprememb. Prav zaradi tega se 
mi zdi, da nam je obilica podatkov o materialnih, finančnih in drugih rezul- 
tatih sicer dala osnovo za razmišljanje in sklepanje o naši nadaljnji kmetijski 
politiki, vendarle pa bi brez teh raziskav najbrž ne mogli v celoti videti dose- 
danjih dosežkov, zlasti še zato, ker smo v Sloveniji po mojem mnenju dosegli 
celo vrsto pozitivnih rezultatov, ki samo iz prikazanih materialnih in finančnih 
pokazateljev niso v zadostni meri razvidni. Ni v zadostni meri razvidno hitro 
odmiranje vsaj tistih najbolj grobih razlik v načinu življenja med mestom in 
vasjo oziroma med industrijskim in kmečkim delavcem. 

Niso razvidni vsi izredno pozitivni dosežki. Zaradi tega mislim, da je treba 
v nadaljnje obravnavanje in sklepanje o tako vseobsežnem problemu kot je 
kmetijstvo vnesti več optimizma. 

Drugič: v gradivu je postavljeno vprašanje, kako naj bo kmetijska pospeše- 
valna služba organizirana. Osebno se zavzemam za to, naj bo to javna služba. 
Ne gre namreč samo za kmetijsko pospeševalno službo v nekem ožjem smislu, 
ampak v najširšem pomenu te besede; ta služba mora biti izredno kvalitetna 
in zelo vsestranska, upoštevati mora najrazličnejše medsebojne vplive v pro- 
storu in času, zlasti še zato, ker so problemi razvoja kmetijstva in pa tudi po- 
samezni ukrepi na tem področju (ne samo čisto kmetijski — tudi drugi) takega 
pomena, da imajo zelo dolgoročne posledice, bodisi pozitivne, bodisi negativne. 

Ko se zavzemam za kmetijsko pospeševalno službo s statusom javne 
službe, s tem seveda ne mislim, da bi morala družba oziroma država v celoti 
prevzeti monopol nad to dejavnostjo, pač pa bi morala usklajevati najrazlič- 
nejše vrste dejavnosti, najrazličnejša področja za hitrejši razvoj na tem pod- 
ročju družbene dejavnosti. Na tem področju prihaja namreč do1 medsebojnega 
vplivanja mnogih dejavnosti: prometa, trgovine, skladiščenja, konserviranja, 
predelovanja, kreditiranja, šolanja itd. Dalje se, ker je v gradivu to vprašanje 
samo mimogrede omenjeno, zavzemam za res temeljito proučitev problema 
zemljiškega, maksimuma. Pred skoraj 25 leti, ko smo agrarno reformo izvedli, 
so bile namreč popolnoma druge ekonomske, družbene, politične in socialne 
razmere od današnjih. Danes je ta problem potrebno ponovno proučiti, zlasti 
še z vidika argumentov, o katerih je govoril eden od predgovornikov in jih 
zaradi tega ne bi ponavljal. Tu so lahko zelo dolgotrajne in zelo vsestranske 
posledice. 

Rad bi povedal še svoje mnenje, da pogrešam v gradivu, pa tudi v sklepih 
in stališčih v zvezi s stanjem in razvojem kmetijstva v SR Sloveniji problem 
sanacije slovenske vasi. Toda ne samo sanacije v sanitarnem ali drugih ožjih 
področjih posameznih naselij na Slovenskem, marveč je treba razvijati smotrno, 
usklajeno in načrtno posodobljanje naselij tudi s pretežno ali izrazito kmetij- 
skim prebivalstvom. Saj navsezadnje kmetijstva prav gotovo ne razvijamo 
samo zato, da razvijemo eno od pomembnih panog naše gospodarske dejavnosti, 
ampak tudi zaradi kmeta samega in zaradi precejšnjega dela slovenskega pre- 
bivalstva. Na področju kompleksnega urejanja podeželja smo po mojem mnenju 
zelo malo naredili; fcolikor .se spomnim, smo kmalu po vojni, 1946. ali pa 1947. 
leta, izdali neko brošuro o obnovi slovenske vasi — od takrat dalje (naj mi bo 
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oproščeno, če sem morda kaj prezrl), pa nihče sistematično ne dela na razvoju 
slovenskih podeželskih oziroma vaških naselij. Osebno smatram, da je to velik 
problem, izredno pomemben za nadaljnji razvoj kmetijstva in za nadaljnji raz- 
voj tega dela slovenskega prebivalstva in da mu je zato treba posvetiti ustrezno 
pozornost. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala lepa, tovariš Kolar. S tem, kot 
sem že naznačil, je lista govornikov izčrpana. Zeli še kdo besedo? Če ne, ali 
želi besedo predstavnik skupine poslancev ali predstavnik izvršnega sveta? Be- 
sedo ima tovariš Razdevšek. 

Inž. Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Mislim, da je razprava 17 razpravljalcev res pokazala, da je vprašanje 
kmetijstva zelo aktualno in da je morda reševanje teh problemov bilo doslej 
nekoliko počasno. Vendar se praktično vsi razpravljalci strinjajo s sklepi, ki jih 
je pripravila skupina poslancev in ki so, kot sem povedal že v uvodnem raz- 
mišljanju, identični s sklepi izvršnega sveta in komiteja za kmetijstvo in 
gozdarstvo pri izvršnem svetu. Želel bi odgovoriti samo nekaterim poslancem, 
ki so spraševali, zakaj ni izvršni svet bolj energično ukrepal, da bi zajel razliko 
med odkupno ceno živine in prodajno ceno mesa. Moram poudariti, da je izvršni 
svet sprejel poseben odlok, s katerim je pooblastil naš urad za cene, da z. ob- 
činskimi skupščinami, ki so pristojne za določanje maloprodajnih cen mesa, 
ustrezno ukrepa in da povsod tam, kjer so močno padle odkupne cene živine, 
predlaga reguliranje prodaje cene mesa. Mislim, da glede tega prav v zadnjem 
obdobju že prihaja do premikov v posameznih občinskih skupščinah. Kot ste 
lahko brali v časopisu pa je pred nedavnim prav o tem problemu razpravljal 
tudi zvezni izvršni svet. Mislim tudi, da bo razprava, ki je bila danes, lahko 
bogato napotilo skupini oziroma komisiji, ki je bila danes ustanovljena, in da 
bodo lahko potem zaključki, ki bodo predloženi jeseni, obogateni z razpravo 
na terenu in v občinskih skupščinah, res začrtali politiko razvoja kmetijstva pri 
nas. Bodo pa brez dvoma tudi napotilo za takojšnje hitre akcije; kot sem že 
prej povedal, bomo skušali čimveč teh sklepov prek zveznih organov in tudi 
pri nas realizirati v najkrajšem času. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Če ni nobene prijave k 
besedi, bi jaz to obravnavo zaprl in bi nam ostalo samo, da formalno potrdimo 
predlog, katerega je vsa razprava sama po sebi potrjevala. Spomnite se, da je 
tovariš Pelikan v ekspozeju, ki ga je dal v imenu skupine poslancev pred 
obema zboroma rekel, da predlaga, da naj se razprava o stanju in razvoju 
kmetijstva v naši republiki nadaljuje v občinah in tistih krajevnih skupnostih, 
ki so pretežno na kmetijskih področjih. Za vodenje razprav v občinah in kra- 
jevnih skupnostih naj se angažirajo skupine poslancev, ki naj po končanih 
razpravah obdelajo vsebino teh razprav in jo posredujejo republiški skupščini 
kot mnenje občanov in delovnih organizacij o teh problemih. Mi smo S tem, 
da smo izvolili komisijo, ki smo jo zadolžili, da nam bo pripravila predlog 
stališč, sklepov in priporočil, najbrž vsaj implicitno že tudi ta predlog tova- 
riša Pelikana absolvirali. Vendar zaradi jasnosti še enkrat izrecno vprašam, 
če se strinjate s tem, da se na ta način opravi obravnava v občinskih skup- 
ščinah in na ostalih forumih, ki za to pridejo v poštev. Če ni nobenega pri- 
govora k temu, štejem da je to sklep o načinu dela našega zbora. 
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Preden sklenem to točko, bi rad s svoje strani podčrtal, da je bila ta obrav- 
nava na nek način izjemna, ne samo po velikem številu govornikov, ampak tudi 
po tem, da smo, kakor ste videli, povabili tudi individualne kmete, ki so se 
tudi udeležili naše diskusije. Pričakujem, da bodo sredstva javnega mnenja 
to primerno podrčtala in s tem potrdila ugotovitev enega od teh udeležencev 
v naši obravnavi, ki je sklenil svoja izvajanja z mislijo, da je danes čisto druga 
atmosfera in da danes veje čisto drug veter. S tem bi bilo obravnavanje te 
4. točke končano. 

Naslednja, 5. točka našega dnevnega reda, tovarišice in tova- 
riši, je zunanjetrgovinska menjava v Sloveniji in problematika deviznega 
režima. 

Dogovorili smo se, kakor se spominjate^ da bomo tudi pri tej točki poslu- 
šali uvodni ekspoze na skupni seji z gospodarskim zborom. Dajem odmor. S 
skupno sejo bomo začeli takoj, ko bo gospodarski zbor končal z delom. O tem 
vas bomo obvestili s signalom. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.15 in se je nadaljevala skupno z gospodarskim 
zborom ob 15.30.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Na skupni seji obeh zborov bomo začeli 
z obravnavo problematike zunanjetrgovinske menjave slovenskega gospo- 
darstva. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: analizo republi- 
škega sekretariata za gospodarstvo o zunanjetrgovinski menjavi in njeni regio- 
nalni usmerjenosti, predlog gospodarske zbornice za dopolnitev deviznega 
režima za leto 1968 in stališča izvršnega sveta do deviznega režima s predlogi. 
Oba pristojna odbora sta obravnavala to materijo. Skupaj z odborom za 
družbenoekonomske odnose republiškega zbora je bila ustanovljena posebna 
medodborova komisija za pripravo predloga sklepa o stališčih za spremembe in 
dopolnitve deviznega in zunanjetrgovinskega režima. Delovno osnovo tega 
sklepa ste prejeli z dopisom z dne 11. 7., danes pa še predlog sklepa o stališčih 
za spremembe in dopolnitve deviznega in zunanjetrgovinskega režima, ki ga 
ta komisija predlaga. Tudi zakonodajno-pravna komisija je dala svoje poročilo. 

Najprej bomo poslušali uvodno obrazložitev člana medodborove komisije 
tovariša Mirka Jakšeta. Prosim tovariša Jakšeta, da pride h govornici. 

Mirko Jakše: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Kot 
poročevalec komisije, ki je bila formirana na skupni seji odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in odbora za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega 
zbora ter komisije za mednarodne odnose dne 1. 7. letos ter na seji odbora 
za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora z nalogo, da na osnovi 
gradiva, stališč in predlogov, ki jih je Skupščina SR Slovenije dobila od komi- 
teja izvršnega sveta SR Slovenije za zunanjetrgovinsko dejavnost, republiškega 
sekretariata za gospodarstvo in gospodarske zbornice Slovenije, kakor tudi 
poročila skupine poslancev odbora za trgovino, gostinstvo in turizem, pripravi 
predlog stališč o spremembah in dopolnitvah deviznega režima, se bom omejil 
le na obrazložitev tistih konkretnih sprememb in dopolnitev veljavnega deviz- 
nega in zunanjetrgovinskega sistema, za katere komisija meni, da so najvaž- 
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nejše in da jih je potrebno čimprej, najkasneje pa do začetka 1969. leta, sprejeti 
in uveljaviti. Te konkretne spremembe oziroma dopolnitve so navedene v 
drugem delu predloga sklepa, ki je bil poslancem danes predložen. Mislim, da 
ni potrebno navajati konkretnih podatkov o gibanjih in problemih naše zu- 
nanjetrgovinske menjave in plačilne bilance, ker so ti problemi in gibanja znani, 
poleg tega pa so tudi razvidni iz priloženega gradiva, posebno iz gradiva repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo. 

Izhodišča komisije v njenem delu so bila naslednja: 
1. Komisija meni, da je osnova za uveljavljanje predlaganih sprememb in 

dopolnitev v današnji fazi lahko samo sedaj veljavni režim. Misli torej, da so 
možne le dopolnitve veljavnega deviznega režima, ker bi po njenem mnenju 
morebitne temeljne spremembe, to je spremembe osnov današnjega deviznega 
in zunanjetrgovinskega režima zahtevale ustrezna proučevanja in predloge, ki 
jih doslej še nihče ni izdelal. Uveljavljanje nezadostno proučenih bistvenih 
sprememb, o katerih ne bi bilo poprejšnje razprave v gospodarstvu, bi vneslo 
motnje v zunanjetrgovinsko poslovanje gospodarskih organizacij ter verjetno 
ne bi privedlo do zmanjšanja sedanjih osnovnih problemov, ki jih imamo v 
zunanji trgovini in v plačilni bilanci. Drugo izhodišče je bilo v tem, da je 
treba z dopolnitvami in spremembami deviznega režima in zunanjetrgovinskega 
sistema, predvsem doseči večji izvoz, da bi se na tak način povečala proizvodnja 
in gospodarska dejavnost ob istočasnem ublaževanju sedanjih nesorazmerij, ki 
jih imamo v zunanjetrgovinski menjavi in plačilni bilanci tako s konvertibil- 
nim, kakor tudi s klirinškim področjem. 

V skladu s temi izhodišči je komisija ocenila da so v sedanji fazi najvaž- 
nejša sledeča vprašanja: 1. ukrepi za povečanje izvoza na konvertibilno pod- 
ročje in v zvezi s tem tretma proizvajalcev izvoznikov na to področje; 2. spre- 
membe glede načina dodeljevanja globalne devizne kvote za uvoz surovin 
in drugega reprodukcijskega materiala s konvertibilnega področja; 3. usklaje- 
vanje plačil z evropskimi socialističnimi in nekaterimi drugimi klirinškimi drža- 
vami in 4. povečanje menjave z deželami v razvoju. 

Kar zadeva ukrepe za povečanje izvoza na konvertibilno področje in tretma 
proizvajalcev izvoznikov na to področje, komisija meni, da je naš najtežji 
zunanjetrgovinski problem, to je trgovinski in plačilni primanjkljaj s konver- 
tibilnim področjem, potrebno reševati predvsem s takimi ukrepi za povečanje 
izvoza na to področje, ki bodo povečali konkurenčno sposobnost proizvajalcev 
izvoznikov in jim istočasno omogočili razširitev in modernizacijo proizvodnje. 
V skladu s tem komisija meni, da je potrebno gospodarskim organizacijam, ki 
se s svojimi proizvodnimi programi in stroški vključujejo v mednarodni trg, 
poleg olajšav, ki jih v sistemu že imamo, priznati zaradi pospeševanja izvoza 
na konvertibilno področje in poboljšanja njihove ekonomske situacije še. 1. pra- 
vico do dodatnega uvoza surovin in drugega reprodukcijskega materiala, ki ga 
potrebujejo za proizvodnjo, namenjeno izvozu, če predložijo devizne in druge 
garancije poslovnih bank, da bodo tak izvoz tudi izvršile; 2. večje carinske 
olajšave oziroma povračila carin, če kupujejo surovine in drug materil za 
reprodukcijo zaradi izdelave proizvodov za izvoz na konvertibilno področje, 
3. povečanje retencijske kvote predvsem s povečanjem njene progresije v odvis- 
nosti do izvoza, ki ga gospodarske organizacije ustvarjajo. 

Te olajšave v korist proizvajalcev izvoznikov so toliko bolj nujne, ker je 
blagovni režim vse bolj restriktiven oziroma, ker je bilo ob koncu lanskega 
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leta in v začetku letošnjega leta v blagovnem režimu uveljavljenih veliko število 
raznih ukrepov restriktivne narave. 

Glede sprememb v načinu dodeljevanja globalne devizne kvote za uvoz 
surovin in drugega reprodukcijskega materiala s konvertibilnega področja je 
komisija mnenja, da jih je treba nujno uveljaviti zaradi tega, da bi se na tak 
način izenačili pogoji gospodarjenja med posameznimi gospodarskimi organiza- 
cijami istovrstnih dejavnosti oziroma grupacij, kakor tudi zaradi pospeševanja 
izvoza na konvertibilno področje. V zvezi s tem komisija smatra, da je nujno 
vsaj za 1969. leto spremeniti sedanji način dodeljevanja globalne devizne kvote 
gospodarskim organizacijam na tak način, da bi se poleg sedanjega edinega 
kriterija, to je uvoza v letu 1969, upošteval kot kriterij tudi izvoz za konverti- 
bilne in druge za plačilno bilanco važne devize ter povečanje tega izvoza. Poleg 
tega je komisija mnenja, da bi se morala podjetjem, ki bodo 1969. leta še 
ostala pod režimom obvezne vezave uvoza z izvozom, dodeljevati globalna 
devizna kvota po kriterijih, ki bodo v načelu enaki za vse istovrstne gospodar- 
ske organizacije. 

Kar zadeva usklajevanje plačil z evropskimi socialističnimi in nekaterimi 
drugimi klirinškimi državami, se je komisja omejila samo na predloge, ki 
stremijo za tem, da bi se z ukrepi reguliral izvoz, to se pravi, da bi se dosled- 
neje izvajala politika, ki je deklarirana že v odloku izvršnega sveta o reguli- 
ranju plačil s klirinškimi državami, to se pravi, da bi se izdajala soglasja za 
izvoz v skladu s tem odlokom, in da bi se ta izvoz morda v skrajnem slučaju 
reguliral tudi s pojačenimi disparitetnimi tečaji. Komisija namreč meni, da bi 
se z zaostrovanjem izvoznih pogojev doseglo hitrejše formiranje skupnosti 
izvoznikov, uvoznikov in poslovnih bank in s tem boljše povezovanje interesov 
izvoznikov in uvoznikov ter odgovornosti podjetij za usklajevanje menjave s 
klirinškim področjem.. Komisija se je omejila samo na te predloge zaradi tega, 
ker je bila mnenja, da ni mogoče vnaprej oceniti, kakšni rezultati bodo glede 
usklajevanja plačil s klirinškimi državami dosegli s pomočjo bilateralnih, to je 
pogodbenih ukrepov oziroma sporazumov. Poleg tega komisija misli, da so 
dosedanji ukrepi za pospeševanje uvoza iz klirinških držav že precej številčni 
in da je treba še počakati na njihove rezultate. 

Kar zadeva četrto vrsto predlogov, to je predlogov za povečanje menjave 
z deželami v razvoju, se je komisija omejila na to, da je predlagala, da se s 
kombiniranjem ukrepov za pospešvanje izvoza, ki veljajo oziroma se predlagajo 
za konvertibilno področje, ukrepov za usklajevanje menjave z državami s stal- 
nimi suficiti in ukrepov za povečevanje uvoza iz vseh dežel v razvoju, klirin- 
ških in konvertibilnih, skuša doseči povečanje menjave s temi deželami v obe 
smeri, to se pravi povečanje uvoza in izvoza. Pri tem je potrebno reči to, da 
trgujemo z velikim številom dežel v razvoju, medtem ko imamo klirinške spo- 
razume sklenjeno samo s 13 deželami v razvoju, med katerimi so stalno suficitni 
samo kliringi z ZAR, Indijo, Alžirijo in Gvinejo, nekateri pa so celo stalno 
deficitni. 

Na koncu bi bilo umestno ugotoviti še ekonomsko politične cilje ukrepov, 
ki jih je predlagala komisija. Po mojem mnenju so ti cilji naslednji: 

1. S pomočjo večjega izvoza, predvsem za konvertibilne in druge devize, 
važne za mednarodno likvidnost, je treba doseči večjo proizvodnjo in gospodar- 
sko rast ter ublažiti naš najtežji zunanjetrgovinski problem, to je deficit v kon- 
vertibilnih devizah. 
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2. S pomočjo deviznih, blagovnih, plačilnih in carinskih olajšav pri uvozu 
zaradi izvoza za konvertibilne in druge za plačilno bilanco važne devize zmanj- 
šati proizvodne stroške in s tem omogočiti oziroma olajšati in pospešiti rekon- 
strukcijo, modernizacijo in povečanje proizvodnje ter uvajanje nove proizvodnje 
in tehnoloških postopkov predvsem tistim gospodarskim organizacijam, ki se s 
svojimi proizvodnimi asortimaji, proizvodnimi stroški in kvaliteto že vključu- 
jejo v mednarodno trgovino in druge oblike mednarodne delitve dela. Predla- 
gani ukrepi naj bi torej prispevali predvsem k izboljšanju gospodarskega po- 
ložaja proizvajalcev, izvoznikov na konvertibilno področje in s tem k povečanju 
in k prestrukturiranju njihove proizvodnje in njihovih vlaganj. 

3. Predlagani ukrepi ne predstavljajo negacije politike stabilizacije cen in 
niso inflacijskega značaja ter so v skladu z usvojenimi principi deviznega in 
zunanjetrgovinskega režima, sprejetimi ob uveljavitvi devizne reforme. Zato 
se predlagajo za povečanje izvoza na konvertibilno področje predvsem olajšave 
od omejitev in dajatev, ne pa posebne subvencije. 

Predlogi, ki jih je komisija osvojila, izhajajo, kot sem že rekel, iz principa 
enotnega deviznega tečaja, in predvidevajo, da se na novih osnovah in v novih 
okoliščinah, to je ob okrepljeni carinski in devizno-blagovni zaščiti domače 
proizvodnje ter ob močnejšem usmerjanju uvoza in izvoza blaga in storitev 
s posameznimi devizno-valutarnimi področji, postopoma realizira politika, libe- 
ralizacije uvoza, ki je bila deklarirana in sprejeta v zvezni skupščini, istočasno 
s sedaj veljavnim zakonom o deviznem poslovanju. Taka politika je predpogoj 
ne le za stabilizacijo cen, temveč tudi konvertibilnost dinarja in za postopno 
deetatizacijo in zmanjšanje administracije v deviznem in zunanjetrgovinskem 
poslovanju, kakor tudi eden od pogojev za širše vključevanje naših gospodar- 
skih organizacij v mednarodno trgovino in druge oblike mednarodne delitve 
dela. Ukrepi, ki jih predlaga komisija, so v neposrednem konkretnem interesu 
posameznih gospodarskih organizacij, ki se s svojim proizvodnim asortimajem 
in proizvodnimi stroški vključujejo v mednarodno trgovino in druge oblike 
mednarodne delitve dela, s tem pa tudi v interesu vsega jugoslovanskega in 
posebno slovenskega gospodarstva, ki se v primeru z drugimi področji Jugo- 
slavije močneje vključuje v mednarodno trgovino. V imenu komisije predlagam, 
da republiški in gospodarski zbor sprejmeta predlog sklepa o stališčih za spre- 
membe in dopolnitve deviznega režima in zunanjetrgovinskega sistema. 

Na koncu bi opozoril še na to, da je bil zaradi tehnične napake izpuščen 
2. odstavek točke 4 pod II, katerega ste naknadno prejeli. 

Predsedujoči Miran Goslar: Hvala lepa. Zaključujem skupno sejo. 
Zbora bosta nadaljevala z ločenimi sejami. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 15.45, seja republiškega zbora pa se je 
nadaljevala ob 15.47.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice. Nadaljujemo z 
obravnavo 5. točke v našem zboru. Vsa pojasnila, ki so bila potrebna, je dal 
že predsednik gospodarskega zbora na skupni seji. Tam smo tudi poslušali 
poročilo tovariša Mirka Jakšeta. Morda bi bilo treba dodati samo to, da so na 
sejo k temu vprašanju bih vabljeni predstavniki gospodarske zbornice Slove- 
nije in pa predstavniki komiteja za zunanjo trgovino. 



63. seja 119 

Odpiram obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem 
lahko takoj obravnavo tudi sklenem in vas prosim, da me kontrolirate pri 
sprejemanju sklepov, da ne bi kaj izpustili. Osnovni dokument je datiran s 
16. 7. 1968, k temu dokumentu je dala pripombe zakonodajno-pravna komi- 
sija, poleg tega pa imamo še dopolnitev tega dokumenta na strani arabska 2, 
ki jo je obrazložil tovariš Jakše. Najprej moramo torej ugotoviti, ali se stri- 
njamo s pripombami zakonodajno-pravne komisije. (Da.) Ce ni nobenega ugo- 
vora, smatram, da se s to pripombo zakonodajno-pravne komisije strinjate. Ker 
ne vidim nobenega ugovora, zato ugotavljam, da je republiški zbor sprejel to 
pripombo zakonodajno-pravne komisije. Drugo, vprašam vas ali je kak ugovor 
proti temu, da vključimo v tekst dokumenta to dopolnitev, k drugi točki na 
strani 4. Če ni ugovora proti temu, potem ugotavljam, da je republiški zbor 
tudi s tem soglasen. 

No, in končno glasovanje o samem sklepu, ki nosi naslov sklep o stališčih 
za spremembe in dopolnitve deviznega režirna in zunanjetrgovinskega sistema. 
Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za ta predlog sklepa, da dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti temu sklepu? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel ta predlog sklepov o 
stališčih za spremembe in dopolnitve deviznega režima in zunanjetrgovinskega 
sistema. 

S tem smo mi izčrpali 5. točko našega dnevnega reda in prehajamo na 
6. točko dnevnega reda, to je predlog stališč, priporočil in ukrepov za 
nadaljnji razvoj gospodarstva v letu 1968. 

S tem nadaljujemo delo, ki smo ga začeli na 61. seji našega zbora, to je 
28. junija letos, ko smo obravnavali materiale, ki so se nanašali na gibanje 
gospodarstva V prvih petih mesecih. Na tisti seji našega zbora smo skupaj z 
gospodarskim zborom izvolili komisiji za pripravo predloga stališč, priporočil in 
ukrepov za nadaljnji razvoj gospodarstva v letošnjem letu. Ta akt je komisija 
pripravila in nam ga predložila. Tudi zakonodajno-pravna komisija je ta akt 
obravnavala in je tudi dala svoje pismeno poročilo. 

Celotno gradivo v zvezi s tem smo posredovali izvršnemu svetu na osnovi 
156. člena našega poslovnika. Izvršni svet je na sejo poslal kot svojega predstav- 
nika inž. Zupana, člana izvršnega sveta, in Svetka Kobala, republiškega sekre^ 
tarja za gospodarstvo. Ali želi kdo od predstavnikov besedo? Besedo ima tovariš 
Mirko Jamar, predstavnik skupne komisije za pripravo predloga. 

Mirko Jamar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ko- 
misija je pri sestavljanju sklepov upoštevala materiale, ki so bili predmet 
razprave, pa tudi samo razpravo na seji zborov. Izhajala je iz osnovnega stali- 
šča, da naj se v sklepih zajamejo samo tiste naloge, ki so aktualne s stališča 
konkretnih ukrepov ekonomske politike in problemov, katerih reševanje je 
pomembno v sedanjem trenutku. Ker skupščina v zadnjem času in danes ob- 
ravnava vrsto aktualnih nalog s področja gospodarstva, kot je obrt, kmetijstvo, 
zaposlenost, cestni promet, gozdarstvo, devizni režim in zunanjetrgovinski 
sistem itd., kjer so že ali pa bodo podrobneje opredeljene naloge za posamezna 
področja, komisija teh nalog in ukrepov ni posebej obravnavala v svojem pred- 
logu, ker bi s tem dosegli samo dvakratno obravnavanje enih in istih nalog. 
Ob upoštevanju navedenega je komisija zajela v predlogu sklepov samo tista 
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vprašanja, ki so ostala še odprta in zahtevajo ustrezno obravnavanje. Kot eno 
od osnovnih vprašanj, ki se ga je treba z vso resnostjo lotiti, je komisija obrav- 
navala področje družbenoekonomskih odnosov in gospodarskega sistema 
tako na področju gospodarstva kot tudi družbenih služb. Ta vprašanja je treba 
obravnavati z dveh vidikov: prvič, s stališča odnosov federacija — republike — 
občine, in drugič, s stališča ustvarjanja pogojev za nadaljnje uveljavljanje 
samoupravljanja in uvajanje sistema delitve po delu. V večji meri je treba 
ustvariti pogoje, da bo republika lahko samostojne je in z večjo odgovornostjo 
reševala probleme in iskala rešitve, ki ustrezajo njenim specifičnostim, prav 
tako pa tudi razvijala komunalni sistem, ki mora postati osnovno področje 
reševanja problemov proizvodnje in potrošnje oziroma področje, kjer se nepo- 
sredno rešujejo bistvena vprašanja proizvajalcev in potrošnikov. Obravnavanje 
gospodarskega sistema in njegovega instrumentarija postaja aktualno posebno 
danes, ko je gospodarska reforma odprla vrsto problemov, ki jih moramo reše- 
vati, če hočemo odpreti pot k nadaljnjemu uveljavljanju reforme kot tudi k 
uveljavljanju samoupravnih odnosov. Taki problemi se kažejo prav na vseh 
področjih gospodarstva in družbenih služb. Omenil bi le nekatere najpomemb- 
nejše kot je zunanjetrgovinski sistem in devizni režim, formiranje in delitve 
dohodka gospodarskih organizacij in družbenih služb, problemi družbenoeko- 
nomskih odnosov na vasi, problemi davčne politike, materialna osnova samo- 
upravljanja, problemi financiranja razširjene reprodukcije, financiranje družbe- 
nih služb itd. Drugo vprašanje, ki je danes prav tako aktualno in ki se je v 
zadnjem času močno zaostrilo, je zmanjševanje akumulativnosti gospodarstva. 
Akumulativnost gospodarstva se zmajšuje zaradi povečevanja stroškov, ki jih 
povzročajo večji materialni stroški, zaradi porasta cen, večjih družbenih dajatev, 
večjih bančnih, zavarovalnih in podobnih stroškov itd. Poleg tega pa je padec 
akumulativnosti tudi posledica dolgoročnejšega pojava, to je zelo počasnega 
izvajanja rekonstrukcije in modernizacije gospodarstva. Vse to ima vedno moč- 
nejši vpliv na konkurenčno sposobnost našega gospodarstva na zunanjem trgu, 
zmanjšana akumulativnost pa še naprej ovira realizacijo programov z moderni- 
zacijo gospodarstva. Tako stanje nujno narekuje, da posvetimo vprašanju aku- 
mulativnosti vso skrb, da proučimo vzroke za tako stanje in možne rešitve in 
da skušamo prispevati k odpravljanju vzrokov, ki povzročajo preobremenjenost 
gospodarstva. Republika sicer nima velikih možnosti, da v kratkem času bistve- 
no prispeva k razbremenitvi gospodarstva, in se morajo v ta proces vključiti 
vsi potrošniki, ki črpajo sredstva za svojo potrošnjo iz gospodarstva, to je poleg 
republike tudi federacija, občine, družbene službe, zbornice itd. Proizvodnjo 
obremenjujeta predvsem dve osnovni področji potrošnje, to je proračun in 
družbene službe ter prispevki za investicije. Omeniti je treba, da je stopnja 
investicij v slovenskem gospodarstvu postala že zelo nizka, celo bi lahko rekli 
zaskrbljujoče nizka in da tu ni več rezerve za povečevanje splošne in osebne 
potrošnje. Zato, je mogoče probleme splošne potrošnje in proračunov realno 
reševati le s skrajnim, varčevanjem in s takšno selekcijo potrošnje, ki bo usme- 
rila razpoložljiva sredstva na področja, od katerih je dejansko odvisen naš 
družbeni napredek. Prav tako so postale preobremenjene z raznimi prispevki 
investicije in bomo morali iskati način, da se pričnejo postopno osvobajati 
prispevkov, s čimer naj se omogoči normalnejša in cenejša investicijska 
graditev. 

Nadaljnje vprašanje je formiranje in delitev dohodka. Tudi na tem pod- 
ročju odnosi niso urejeni in še vedno prihaja do neenakih pogojev gospodarje- 
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nja ter do pojavov izkrivljanja načel delitve po delu. Komisija je bila mnenja, 
da bi morala bolje urejati sistem delitve v podjetjih in ga tudi dosledno upo- 
števati. Zlasti pa je vztrajala na stališču, da bi morale imeti republike večja 
pooblastila za družbeno usmerjanje delitve dohodka, s čimer naj bi po eni 
strani vplivali na zajemanje delitve dohodka, ki ne izvira z rezultatov dela, 
po drugi strani pa naj bi v večji meri upoštevali specifičnosti gospodarstva v 
naši republiki. Posebno področje dela je devizni režim, ki je bil danes predmet 
posebne obravnave. Od urejenosti tega vprašanja in njegove skladnosti s 
sistemom samoupravljanja je v odločilni meri odvisen naš gospodarski razvoj, 
enotnost pogojev gospodarjenja, razvoj produktivnosti itd. Zato je tembolj 
zaskrbljujoče, da je prav to vprašanje najmanj urejeno. Za sedanji sistem je vse- 
kakor značilna visoka stopnja administrativnega odločanja ter individualnega 
tretmaja posameznih podjetij, kar ustvarja neenake pogoje gospodarjenja 
in ne daje zadostne perspektive in osnove za poslovno odločanje. Končno so 
med sklepi zajete tudi nekatere naloge s področja davčne politike, kjer gre za 
večjo samostojnost republike pri oblikovanju prispevkov, davkov in taks, kar 
naj bi omogočilo večjo enotnost v uveljavljanju davčne politike na področju 
republike. To so v glavnem vsa osnovna področja, ki jih urejajo predloženi 
sklepi. S tem pa seveda niso zajete vse naloge, ki so pred nami. Te so zajete 
v resoluciji o pogojih in možnostih razvoja v Sloveniji za leto 1968, ki je še 
vedno aktualna in v ukrepih za posamezna gospodarska področja, ki sem jih 
že prej omenil. Upoštevanje vseh teh nalog ter njihovo skladno reševanje in po- 
vezovanje bo šele lahko prispevalo k reševanju aktualnih problemov, pred 
katerimi se nahajamo. V imenu skupne komisije obeh zborov predlagam repu- 
bliškemu zboru, da sprejme predložene sklepe. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Jamar, prosim še to. 
Kakšno je stališče vaše komisije do poročila zakonodajno-pravne komisije, ki 
ima vrsto amandmajev? 

Mirko Jamar: S stališči zakonodajno-pravne komisije bi se strinjali 
v celoti, razen z alternativo na strani 2, kjer je rečeno, da bi morali vstaviti 
besede: »tam, kjer federacija očitno prekoračuje svoje pristojnosti«. S tem 
predlogom se ne moremo strinjati (dan je bil tudi samo kot alternativa), ker 
naša komisija smatra, da bi morala federacija zmanjševati svoje pristojnosti 
v korist republik in občin. S tega vidika se ne moremo strinjati potem s for- 
mulacijo, da bi proučevali zvezne predpise samo v primerih, kadar federacija 
prekoračuje svoje pristojnosti, če smatramo, da se te pristojnosti morajo v pri- 
hodnje zmanjševati. Zato se s to zadnjo alternativo komisija ni strinjala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali lahko potem vprašam še predstav- 
nika zakonodajno-pravne komisije, ali je pravilna ta interpretacija. (Da.) Odpi- 
ram obravnavo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, potem obravnavo 
zapiram. Prvo smo sklepali o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Ce ni 
ugovora proti tem amandmajem, potem ugotavljam, da so sprejeti in prehajam 
na glasovanje o predlogu stališč, priporočil in ukrepov za nadaljnji razvoj 
gospodarstva v letu 1968. Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za ta 
predlog, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor ta akt soglasno sprejel. 
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S tem smo izčrpali 6. točko našega dnevnega reda in prehajamo na 
7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o prispevku za gra- 
ditev stanovanj za udeležence NOV. 

Kakor dobco veste, je predlagatelj tega zakona tovariš Vlado Črne. On je 
imel prvotno drugačen predlog, pa je ta predlog umaknil in dal novega, ki vam 
je bil poslan z dopisom od 12. 7. 

Na podlagi 295. člena in 1. odstavka 296. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije predsedstvo skupščine predlaga na predlog predlagatelja zakona tudi 
našemu zboru, da obravnava predloženi zakonski predlog po skrajšanem po- 
stopku in ne glede na roke. Ali želi tovariš Crne še posebej obrazložiti nujnost 
tega predloga, ali se sklicuje na pismeno obrazložitev? Prosim. 

Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Sta- 
novanjsko vprašanje udeležencev v NOV se je do leta 1959 reševalo na enak 
način kot za vse druge občane. Organizirana akcija gradnje stanovanj za ude- 
ležence NOV se je pričela šele po obravnavi tega vprašanja na centralnem 
komiteju Zveze komunistov Slovenije, v Socialistični zvezi, v republiški skup- 
ščini, v izvršnem svetu, v občinskih skupščinah ter v organizacijah zveze zdru- 
ženj borcev. V letih 1959—1965 se je število zgrajenih stanovanj za udeležence 
narodonoosvobodilne vojne zadovoljivo povečalo. Občinske skupščine so v tem 
obdobju z angažiranjem lastnih sredstev z udeležbo republiških sredstev in ob 
sodelovanju sredstev stanovanjskih skladov pričele načrtno reševati ta problem, 
ki bi bil lahko v celoti rešen, če bi se organizirana akcija nadaljevala. Manjše 
finančne sposobnosti občinskih proračunov ter zmanjšanje sredstev skladov 
delovnih organizacij, zmanjšanje prispevka republiških sredstev občinskim 
skupščinam in ukinitev stanovanjskih skladov pa je imela za posledico, da so 
se sredstva za gradnjo stanovanj za udeležence NOV stalno zmanjševala. Pri- 
zadevanja republike, občinskih skupščin in samoupravnih organov delovnih 
organizacij, da se v najkrajšem času rešijo še preostali stanovanjski problemi, 
so zaradi vedno manjših sredstev za te namene postala vedno manj učinkovita. 
Se vedno je po podatkih, ki jih je zbrala republiška organizacija zveze združenj 
borcev v Sloveniji 2000 udeležencev, ki nimajo stanovanja, ki imajo glede na 
število družinskih članov premajhna stanovanja ali pa so njihova stanovanja 
higiensko neustrezna. Značilna je pri tem ugotovitev, da je od 2000 primerov 
zaposlenih še vedno 922 udeležencev, medtem ko je 1078 udeležencev nezapo- 
slenih oziroma upokojenih. Podatek, da je od skupnega števila udeležencv NOV, 
ki še nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, 20 %> nekvalificiranih delavcev, 
45'% polkvalificiranih, 30,0/o kvalificiranih in samo 5% visoko kvalificiranih, 
kaže, da je večina udeležencev NOV, ki še nima rešenega stanovanjskega vpra- 
šanja, glede na kvalifikacijsko strukturo in delovna mesta, razporejena na manj 
pomembna delovna mesta z nižjimi osebnimi dohodki, upokojenci pa prejemajo 
v glavnem le minimalno z zakonom določeno pokojnino. 

Med udeleženci NOV, ki so še v delovnem razmerju in ki nimajo rešenega 
stanovanjskega vprašanja, so pretežno tisti, ki so zaposleni v manjših in slabo 
akumulativnih delovnih organizacijah s področja gospodarstva in družbenih 
služb. To pomeni, da te delovne organizacije zaradi lastne slabše ekonomske 
moči niso mogle dosedaj uspešno rešiti stanovanjskih vprašanj svojih delavcev 
borcev. 

Zbrani podatki kažejo, da izstopajo v skupnem številu nerešenih stanovanj- 
skih vprašanj udeležencev NOV občine z območja Gorenjske, Primorske, Do- 
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lenjske, deloma pa tudi iz ljubljanske kotline in Štajerske. Glede na to, da bi 
morali po 23 letih, od kar je bila končana vojna, le dokončno rešiti stanovanjsko 
vprašanje udeležencev NOV in glede na to, da so možnosti in pa pogoji časovno 
omejeni, sem se poslužil določila 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
in predlagam v obravnavo in sklepanje predlog zakona o prispevku za graditev 
stanovanj za udeležence NOV. S tem zakonom se uvaja le prispevek, medtem 
ko bo način in pogoje za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom, potrebno 
urediti s posebnimi predpisi. Poleg prej omenjenih vzrokov k nujnosti sprejetja 
predloženega zakonskega predloga skupščino zavezujejo še drugi razlogi, med 
katerimi omenjam zvezni zakon o dopolnitvah temeljnega zakona o prispevku 
od sredstev skupne porabe, ki pooblašča republike, da sprejmejo posebni zakon 
in določijo prispevek za graditev stanovanj za udeležence NOV ter pogoje in 
način za uporabo teh sredstev. Iniciativo za tako rešitev je dala Slovenija, saj 
je prav republiška organizacija zveze borcev NOV posredovala predlog central- 
nemu odboru zveze združenj borcev NOV in kasneje tudi zvezni skupščini. S 
predlogom zakona uresničujemo sprejetje sklepov in ugotovitev republiškega 
in socialno-zdravstvenega zbora, sprejetih marca meseca letos, ki v sklepih za 
izpopolnitev družbene pomoči za borce in predvojne revolucionarje nalagata 
skupščini, da se bo ta v letu 1968 zavzela za pooblastilo, na podlagi katerega 
bo z zakonom določila delež sredstev delovnih in drugih organizacij, ki ga je 
treba namensko uporabljati za reševanje stanovanjske problematike borcev 
in da se z uporabo sredstev iz tega zakona rešijo vsi pereči stanovanjski pro- 
blemi najkasneje v treh letih. 

Sklep skupščine Slovenije, da naj se to vprašanje reši v treh letih, časovno 
omejen rok, ki izhaja iz dejstva, da se stanovanjski prispevek izloča v sklad 
skupne porabe le do konca leta 1969, in pooblastilo zakona o dopolnitvah 
temeljnega zakona o prispevku od skupne porabe, nujno narekujejo, da se 
sprejme zakon, ki bo omogočil takoj zbrati potrebna sredstva za rešitev stano- 
vanjskih problemov udeležencev NOV. 

Predlog zakona, ki ga predlagam zboroma v obravnavo in sprejem, vsebuje 
samo določila o uvedbi prispevka, medtem ko je za način in uporabo prispevka 
potrebno sprejeti še posebne predpise. V predhodni razpravi v skupščinskih od- 
borih in v odborih izvršnega sveta ter v samem izvršnem svetu ter v pripombah 
nekaterih občinskih skupščin je bilo moč ugotoviti, da je potrebno v širši javni 
razpravi v občinskih skupščinah, v organizacijah zveze združenj borcev in 
v organih skupščine Slovenije temeljito razčistiti polemičnost stališča, predvsem 
o kriterijih, ki naj bodo pogoj zia dodelitev stanovanj udeležencem NOV kot 
so aktivna udeležba NOV, stanovanjske in socialne razmere udeležencev 
o načinu, zbiranju in uporabi sredstev, ki se zbirajo s prispevkom ali centralni 
sklad, ali občinski sklad, kriterij za razdeljevanje sredstev, o možnosti poveča- 
nja zbranih sredstev in drugih virov, sredstev kreditne banke, stanovanjskih 
podjetij, proračunov in tako dalje. 

S sprejemom zakonskega predloga bo torej urejena šele prva faza reali- 
zacije akcijskega programa za dokončno rešitev stanovanjskega problema ude- 
ležencev NOV, način in pogoje pa bodo urejali posebni predpisi, s čimer bo 
podana popolna zakonska osnova za uresničitev akcijskega programa za do- 
končno rešitev stanovanjskih problemov borcev. Zato bodo morali pristojni 
skupščinski organi skupaj z izvršnim svetom v sodelovanju z občinskimi skup- 
ščinami ter aktivni pomoči organizacij zveze združenj borcev čimprej pripra- 
viti predlog predpisov o načinu in pogojih razdeljevanja sredstev prispevka, 
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s katerimi naj se urede dosedaj še nerešena polemična vprašanja in ga pred- 
ložiti skupščini v sprejem najkasneje do konca letošnjega leta. 

Predlagam, da oba zbora predlog zakona s pripombami in dopolnitvami 
izvršnega sveta, odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo in zakonodajno-pravne komisije, ki sem jih sprejel, obravnavata in ga 
sprejmeta po skrajšanem postopku. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Crne, šel si malo prek okvira 
obrambe nujnosti postopka. Prosim, da se prihodnjič držimo procedure, ki jo 
predpisuje naš poslovnik. Ali želi še kdo besedo? 

Prosim tovariš Jonak ima besedo? 

Radoslav Jonak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Mislim, da je iniciativa poslanca Crneta vredna vse pohvale, vendar se ne 
morem odločiti za to, da bi podprl nujnost sprejema tega zakona po skrajša- 
nem postopku iz naslednjih razlogov: 

Prvič, mislim, da smo se v skupščini večkrat opredeljevali za to, da kadar 
bo le mogoče ne bomo sprejemali predpisov po skrajšanem postopku. 

Drugič, večkrat smo se dogovorili, da delovnih organizacij v teku samega 
leta ne bomo dodatno obremenjevali z razno raznimi prispevki. Mislim, da 
je to živa in težka problematika, ki nujno išče svoje rešitve. Vendar se mi 
zdi, da nam skrajšani postopek ni dal možnosti konzultacije in razgovorov y 
občinskimi skupščinami in z delovnimi organizacijami o načinu in o višini 
prispevka. Zlasti menim, da bi se morali pogovarjati z delovnimi organizacijami, 
saj nam je večini znano, da ima velika večina delovnih organizacij sredstva 
za letošnje leto že angažirana oziroma, da ima ta sredstva planirana, razdeljena 
itd. S tem, da bi sprejeli ta zakon po skrajšanem postopku, bi spravili gospodar- 
ske organizacije v znatno večje težave, k<?t če bi s 1. januarjem prihodnjega 
leta sprejemali z večjim odstotkom, z večjo stopnjo obremenitve. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Tovariš Hribar 
ima besdo. 

Janez Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predlog, ki ga je dal poslanec tovariš Črne, se mi zdi umesten in tudi upošteva 
vprašanje obremenjevanja gospodarskih organizacij na tak način, da ne bo 
motil njihovih letnih načrtov. Glede na to predlagam, da zakon čimprej 
sprejmemo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Hribar, hvala lepa. Navada je, 
da se v takih vprašanjih omeji število govornikov. Če bo debata tekla še naprej, 
bi jaz odločil, da lahko govorita samo še dva govornika in sicer eden za in 
drugi proti, da ne bi postopka zavlekli. Želi še kdo govoriti? (Ne javi se nihče.) 
Ker ne želi nihče govoriti, prehajamo na glasovanje o nujnosti postopka. 
Prosim člane republiškega zbora, ki so za skrajšani postopek ne glede na roke, 
da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? 
(5 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (10 poslancev dvigne roko.) S tem 
je predlagani postopek sprejet in lahko preidemo na obravnavo predloga za- 
kona. Predlog zakona sta obravnavala odbor za urbanizem, stanovanjsko iz- 
gradnjo in komunalno gospodarstvo in zakonodajno-pravna komisija. Imamo 
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pismeni poročili odbora in komisije. Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu 
na podlagi 165. člena našega poslovnika. Izvršni svet je določil za predstavnika 
tovariša Repiča in tovariša inž. Lipiča, republiškega sekretarja za urbanizem. 
Obrazložitev tovariša Crneta smo slišali. Preden preidemo na obravnavo, vas 
obveščam z naslednjimi dopolnitvami in spremembami: v šesti vrsti prvega 
člena se »25®/»« črta in nadomesti s »15fl/&«. Zadnji stavek tega člena se črta. 
K 2. členu je bil sprejet amandma izvršnega sveta, k 8. členu je bil sprejet 
amandma zakonodajno-pravne komisije in amandma izvršnega sveta, k 4. členu 
pa amandma zakonodajno-pravne komisije. Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Prosim tovariš Kolar ima besedo. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Rad 
bi povedal, da se zavzemam za sprejetje zakona tako kot ga je predlagal tovariš 
poslanec Črne z amandmaji, ki so predloženi k 2., 3. in 4. členu in sem proti 
spremembi, ki jo predlaga gospodarski zbor, in sicer, da se v 1. členu prispevek 
po stopnji 25 '%> zmanjša na stopnjo 15 %>. 

Ker se zavzemam torej za tak predlog, kakršnega je predlagal tovariš 
Crne in proti zmanjšanju prispevka, bi rad to obrazložil. 

Iz samega teksta zakona je razvidno, da se bodo sredstva, zbrana po tem 
zakonu, začela uporabljati, ko bo naša skupščina določila oziroma sprejela 
ustrezne predpise, ki naj uredijo način in pogoje njihove uporabe. To določilo 
daje veliko jamstvo našemu in seveda tudi gospodarskemu zboru naše skup- 
ščine, kajti v tem času bodo imeli pristojni možnost in dolžnost v celoti pre- 
izkusiti resničnost, točnost in objektivnost podatkov, ki so sedaj zbrani o nere- 
šenih stanovanjskih problemih borcev NOV. Tako bo imel naš dom možnost, 
ne samo da zagotovi ustrezna sredstva, pač pa tudi, da zagotovi pravilno 
uporabo teh sredstev. Ce bi sprejeli tak predlog, kot je bil sprejet v gospodar- 
skem zboru, bi to seveda pomenilo bistveno zmanjšanje sredstev za reševanje 
stanovanjskih problemov borcev. Po predhodnih podatkih, kot je tudi iz same 
obrazložitve razvidno, je še kakšnih 2 do 2500 borcev z neurejenimi stanovanj- 
skimi problemi. 25 i0/o torej ni rezultat neke svobodne odločitve, pač pa je 
rezultat kalkulacije, koliko sredstev je nujno potrebno za to, da se ta pereč 
problem enkrat dokončno reši. Prav zaradi tega mislim, da je prav, da naš 
zbor določi, tako kot je predlagano glede višine v 1. členu predloga zakona. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim tov. Crneta, da pojasni, kaj po- 
meni materialno 25'%, ker bo razprava lahko jasnejša. 

Vlado Crne: V letu 1968 bi za pet mesecev znašal bruto prispevek 
16 milijard 500 milijonov dinarjev. V letu 1969 bi znašal za 12 mesecev bruto 
prispevek 44 milijonov 600 000 dinarjev. Subvencija je namreč v letu 1968 
5 milijard 430 000, v letu 1969 se pa ta zmanjša na skupno 2 milijardi in pol. 
Ce računamo po predlogu, ki ga je sprejel gospodarski zbor, bi skupna masa, 
od katere bi se odvajalo 15 fl/o, znašala za 5 mesecev v letu 1968 in za 12 mesecev 
v letu 1969 61 milijard 120 milijonov; 15'%> od tega predstavlja 9 milijard 
200 milijonov. To se pravi, zmanjšujemo sredstva, s katerimi naj bi dokončno 
rešili stanovanjska vprašanja borcev za ca. 5 milijard. 

Če pa računamo po prvotnem predlogu, to je po stopnji 25 °/o dobimo 14 
milijard. To je tudi vsota, ki je po kalkulacijah potrebna za rešitev vseh stano- 
vanjskih problemov borcev NOV. 
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Opozorjen sem bil, da je amandma k predlogu zakona, ki ga je sprejel 
gospodarski zbor, nezakonit. Predlagam, da razprava teče naprej, da pa v tem 
času pravniki-strokovnjaki preverijo, če ta trditev dejansko drži. 

Predsednik dr. Joža.Vilfan: Zeli še kdo besedo? Prosim, besedo ima 
član izvršnega sveta Viktor Repič. 

Viktor Repič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Želel bi pojasniti nekaj stališč, ki jih je izvršni svet oblikoval ob razpravi 
o prvotnem predlogu poslanca tovariša Crneta in zakonskem osnutku, o katerem 
danes razpravljamo. Ob prvotnem osnutku, ki ga je izvršni svet vzel v razpravo 
samo preliminirano, je bilo tudi v izvršnem svetu izraženo stališče, da naj bi se 
predvideni procent 25 znižal. Ostala stališča so vam iz dopisa, ki smo ga poslali 
k predloženemu osnutku zakona, znana iz amandmajev. 

O stališčih IS smo razpravljali na razgovoru, ki ga je organiziral predsed- 
nik tega zbora s predstavniki vseh tistih skupščinskih odborov, ki so do tega 
časa že razpravljali o prvotnem osnutku. Pri tem so bila izražena mnenja, da 
ne bi bilo treba iti na zniževanje predvidenega procenta, ker bi to pomenilo 
znižanje sredstev za približno 5 milijard. Izvršni svet ni postavil zahteve, da 
se procent zniža takoj, temveč če se pokaže, da je bil previsoko postavljen, 
oziroma da dejansko potrebe niso tako visoke. Navzoči diskutanti so bili mne- 
nja, da je boljše, če kasneje procent znižujemo kot pa da bi ga morali že čez 
nekaj mesecev zviševati in na ta način spet spreminjati obveznosti, ki jih sku- 
šamo že danes fiksirati. Drugi razlog, ki je vplival na to, da izvršni svet ni 
postavil amandmaja k predlaganemu odstotku, je v tem, da se bodo sredstva 
zbirala tekom celega leta. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Še kdo želi besedo? Ker ne želi nihče, 
zapiram obravnavo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o 
amandmajih. Prvi amandma, ki je pred nami, je amandma k 2. členu. Ta 
amandma imamo v dveh različnih tekstih, v tekstu, ki ga je dal izvršni svet 
in tekst, ki ga predlaga odbor. Prosim besedo ima tovariš Crne. 

Vlado Crne: Tukaj sta dva amandmaja, ki sta dejansko različna samo 
po tekstu, vsebinsko pa se ujemata. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Dajem v razpravo oba amandmaja k 
2. členu, o katerih bomo morali odločati. Kdo želi besedo? Tovariš Polič želi 
besedo. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Amandma izvršnega sveta k 2. členu je v bistvu vsebinsko enak kot amandma 
odbora, je pa tudi predstavnik izvršnega sveta pristal na besedilo odbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim predstavnika odbora, da pojasni 
ali se odbor strinja s tem, da vzamemo tekst, kakor ga je predlagal izvršni svet. 
Obvestil bi vas še rad, da je gospodarski zbor sprejel pri 2. členu amandma 
izvršnega sveta. 

Ce je moje obvestilo točno, potem bi bilo smotrno, da sprejmemo besedilo 
izvršnega sveta. Ugotavljam, da poročevalec odbora vztraja na svojem tekstu. 
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Ker je tovariš Polič že pojasnil, da se z amandmajem odbora strinja tudi izvršni 
svet, mislim, da je pravilno, da amandma vključimo v tekst. Ali ima kdo kake 
prigovore? (Ne.) Ker ugotavljam, da nihče, lahko ugotovim, da je postal 
amandma sestavni del teksta. 

K 3. členu imamo amandma zakonodajno-pravne komisije, ki sem ga omenil 
že prej in sicer, da se v prvi vrsti besede »lahko začno koristiti« zamenjajo z 
besedami »bodo začela uporabljati«. 

Prosim, je kakšen ugovor proti temu, da ta amandma zakonodajno-pravne 
komisije vključimo v tekst. Ker ne vidim ugovora, smatram, da je amandma 
postal sestavni del teksta. 

K drugemu odstavku 3. člena imamo amandma izvršnega sveta in zako- 
nodajno-pravne komisije in sicer, da se med besedi »upoštevati« in »stano- 
vanjske« postavijo besede »aktivno udeležbo v NOV stanovanjske in socialne 
razmere upravičencev«. Je kak ugovor, da to vključimo v besedilo zakona. Ker 
ni ugovora, še amandma k 4. členu. Predlog je, da se besedilo tega člena briše. 
Je kak ugovor proti temu amandmaju? (Ne.) Ugotavljam, da ni in da se 4. člen 
črta. Sedaj bomo glasovali o zakonu v celoti. Prosim člane republiškega zbora, 
ki so za tako dopolnjeni tekst, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti takemu zakonu? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (3 
poslanci.) 

Ugotavljam, da je zakon o prispevku za delitev stanovanj za udeležence 
narodnoosvobodilne vojne z dvema glasovoma proti in s tremi vzdržanimi spre- 
jet. Besedo želi inž. Miloš Polič. Prosim! 

Inž. Miloš Polič: Tovariši in tovarišice! Odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalno gospodarstvo predlaga, da zbor sprejme tale 
sklep: »Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV bo v sode- 
lovanju z izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, občinskimi skupščinami in 
organizacijami zveze borcev najkasneje do konca meseca novembra pripravila 
ustrezne predpise, v katerih bodo določeni način in pogoji za uporabo prispevka, 
določenega z zakonom o prispevku za graditev stanovanj za udeležence NOV.« 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovarišu Poliču, da me je 
opozoril na to, da nisem izčrpal sedme točke. Pred seboj imamo predlog našega 
odbora. Obrazložitev ni potrebna. Odpiram obravnavo o tem sklepu. Zeli kdo 
govoriti? (Ne.) Ce ne, potem obravnavo zapiram in prosim člane republiškega 
zbora, ki so za predlagani sklep, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep, ki nalaga komisiji naše skupščine za vprašanja 
borcev narodnoosvobodilne vojne, da oktobra meseca v sodelovanju z ostalimi 
organi pripravi predpise o načinu in pogojih za pripravo tega prispevka, so- 
glasno sprejet. Prosim tovarišico Marijo Mesaric, da prevzame vodstvo seje. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesari č: Prehajamo na 8. točko dnev- 
nega reda, in sicer na predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih 
in davkih občanov. 

Predlagatelj tega zakona je izvršni svet, ki je tudi predlagal, da Skupščina 
SR Slovenije predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku in ne glede 
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na roke. Predstavnika izvršnega sveta sta tovariš Viktor Repič, član izvršnega 
sveta in tovariš Riko Jerman, republiški sekretar za finance. Ali želi dati pred- 
stavnik izvršnega sveta še ustno poročilo in utemeljiti svoj predlog za skrajšani 
postopek? (Ne želi.) Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je predlog izvršnega 
sveta sprejelo in predlaga na podlagi 259. člena in prvega odstavka 296. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije, da pristojna zbora predloženi zakonski 
predlog obravnavata po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Prosim zbor, 
če se izjavi o tem predlogu, in sicer ali sprejema skrajšani postopek ne glede 
na roke. (Poslanci se strinjajo.) Ker ugotavljam, da se s predlogom strinjate, 
nadaljujemo s postopkom. Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni 
plan in finance in zakonodajno-pravna komisija ter sta predložila našemu 
zboru o tem pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije 
dati še ustno obrazložitev. (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, 
tovariš Repič. 

Viktor Repič: Tovarišice in tovariši poslanci! Smatram, da ni po- 
trebe, da bi podrobneje obrazlagal predlog zakona, želel bi samo v imenu 
izvršnega sveta na samem začetku razprave izjaviti, da sprejemamo predlog 
formulacije 1. člena kot ga predlaga zakonodajno-pravna komisija. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce nihče več, dajem najprej na glasovanje amandmaje zakono- 
dajno-pravne komisije. Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Glasujemo o samem predlogu zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih 
in davkih občanov. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) Ugotavljam, da je 
predlog zakona v republiškem zboru sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na predlog za- 
kona o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno in o uporabi sredstev iz tega davka. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in predlagal, da Skupščina SR Slo- 
venije na podlagi 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR% Slovenije obrav- 
nava predloženi zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in ne 
glede na roke, ki so predpisani s poslovnikom. Predsedstvo Skupščine SR Slo- 
venije je predlog sprejelo in na podlagi 295. člena in 1. odstavka 296. člena 
poslovnika predlaga pristojnima zboroma, da obravnavata predloženi zakonski 
predlog po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Predstavnika izvršnega 
sveta sta v tej točki dnevnega reda tovariš Viktor Repič in tovariš Riko Jerman. 
Dajem na glasovanje predlog o tem, da se predlog zakona obravnava po skraj- 
šanem postopku in ne glede na roke. Prosim, kdor je za tak predlog, naj prosim 
dvigne roko>. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva poslanca.) 

Predlog zakona je obravnaval odbor; za družbeni plan in finance in predložil 
zboru pismeno poročilo. Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodajno- 
pravna komisija in prav tako predložila zboru pismeno poročilo. Prosim, želi 
kdo izmed predstavnikov izvršnega sveta ali našega odbora oziroma komisije 
dati še ustno obrazložitev. (Ne javi se nihče.) Prehajamo na razpravo. Kdo 
želi besedo? 
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K tej točki dnevnega reda ste danes prejeli amandma tovariša Pušenjaka. 
Želi morda tovariš Pušenjak dati obrazložitev svojega amndmaja. Prosim. Be- 
sedo ima tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Ker sem se prepričal, da tokrat ne gre kot običajno 
za zvišanje davkov oziroma prispevkov, temveč samo za reguliranje predpisov 
v zvezi z davki, ki so bili prej postavljeni na osnovi maloprodajne cene, sedaj 
pa na količino, umikam amandma. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Zato zaključujem razpravo in dajem predlog zakona o dopol- 
nitvah zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o 
uporabi sredstev iz tega davka na glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, 
kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, na predlog stališč o 
materialnem položaju šolstva. 

Republiški zbor je na 60. seji dne 12. junija 1968 razpravljal o osnovnih 
problemih pri urejanju materialnega položaja vzgoje in izobraževanja. Kot 
gradivo za to razpravo ste prejeli: stališče izvršnega sveta o materialnem polo- 
žaju vzgoje in izobraževanja, oris osnovnih problemov pri urejanju material- 
nega položaja izobraževanja in predlog ukrepov, dopis izvršnega sveta in dopis 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Po razpravi je zbor soglasno izvolil 
skupno komisijo republiškega in prosvetno-kulturnega zbora za pripravo pred- 
loga stališč o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja. Komisija je predlog 
stališč pripravila in ga predložila za današnjo sejo. Predstavnik komisije je 
tovarišica Ela Ulrih. 

Predlog stališč je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala 
zboru pismeno poročilo. Celotno gradivo je bilo predloženo izvršnemu svetu na 
podlagi 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predstavnika izvršnega 
sveta sta tovariš Vladimir Bračič, član izvršnega sveta in tovariš Boris Lipužič, 
pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni tudi predstavniki izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije. Ali želi predstavnik odbora oziroma komisije še ustno 
obrazložiti predlog? (Da.) Besedo ima tovarišica Atena Ulrih. Prosim. 

Ela Ulrih-Atena: Komisija meni, da je zaradi jasnosti vendarle 
potrebno dati nekaj kratkih opozoril. Kot veste je bila komisija imenovana na 
sejah prosvetno-kulturnega zbora in našega zbora pred dobrim mesecem. 
Sestavljena je iz članov obeh zborov, v njej pa so tudi predstavniki izvršnega 
sveta, republiške izobraževalne skupnosti in sekretariata za prosveto in kulturo. 
Ce še na kratko omenim, kakšna je bila metoda dela komisije, moram reči, 
da je imela komisija 4 seje, da je proučila materiale, ki so navedeni v uvodu 
predloženih stališč in da je obiskala 9 občin, kjer so tekli razgovori s predstav- 
niki občinskih skupščin in temeljnih izobraževalnih skupnosti. 

Rezultat njenega dela so predložena stališča. Kratko pojasnilo k tem 
stališčem: 

9 
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Ta stališča smiselno pomenijo, da naša skupščina prevzame stališče izvrš- 
nega sveta kot svoja stališča in da se zadolžuje še z nekaterimi dodatnimi 
nalogami. Hkrati ko prevzema lastne obveznosti in obveznosti za izvršni svet in 
upravne organe, se obrača s priporočili tudi na občinske skupščine in republiško 
izobraževalno skupnost, ker je kompleks nalog tako širok, da bodo morali pri 
sanaciji materialnega položaja šolstva delovati vsi ti dejavniki, če hočemo, da 
se bo naloga uspešno in hitro izvajala. Komisija je bila pred dilemo ali naj 
vsa stališča izvršnega sveta še enkrat ponavlja in našteva naloge, ali pa naj 
se na osnovi vseh ugotovitev, ki so v tem aktu podane, kratko malo odloči 
za to, da prizna in sprejme stališča izvršnega sveta v celoti in v njenih posa- 
meznih odločitvah. 

Zaradi enostavnosti se je odločila za to drugo varianto, to pa seveda lahko 
zadevo zamegli v toliko, da so sedaj naša stališča drugačna od stališč izvršnega 
sveta. Dejansko pa to tvori celoto. 

V širšem pomenu predstavlja predloženi predlog program pospešenega, 
vendar postopnega reševanja materialnega položaja izobraževanja in vzgoje. 
Hkrati pomeni ta akt tudi vključitev skupščine oziroma njenih organov v reše- 
vanje tega vprašanja. To je izrecno povedano tudi v sklepih, ki so podani na 
koncu. V inforamicjo še to, da je predlog tega akta obravnaval tudi že odbor 
za prosveto in kulturo republiškega zbora in predloženi akt v celoti in so- 
glasno podprl. 

, V imenu komisije predlagam zboru, da predlog sklepov in priporočil o 
materilanem položaju izobraževanja in vzgoje sprejme in to s popravki, ki so 
vam bili med sejo že predloženi in ki so, kakor ste lahko že opazili, pretežno 
redakcijskega značaja. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Predstavnik izvršnega sveta 
je že izjavil, da nima k temu več kaj dodati. Otvarjam razpravo. Zeli kdo be- 
sedo? Besedo ima Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovarišice in tovariši. Opravičujem se, ker nisem prej 
utegnil povedati svojega mnenja, glede sklepov in priporočil o materialnem 
položaju vzgoje in izobraževanja. Predlagam, da se črta drugi stavek prve točke, 
ki se glasi: »Družbeno-politične skupnosti pa tega vprašanja niso ustrezno in 
dovolj odgovorno obravnavale ter reševale vse doslej, dokler se ni materialno 
stanje v šolstvu tako zaostrilo, da je postalo pereč političen problem.« Smatram, 
da je ta sprememba potrebna, ker ne moremo reči, da so vse družbeno-poli- 
tične skupnosti ravnale neustrezno. Hvala! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Prosim, tovariš Štefanič 
ima besedo. 

Lojze S t e f a n i č : Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Predlagam, da na 3. strani v točki 4 zadnji del odstavka odpade in da 
se besedilo 4. točke glasi: »zahteve prosvetnih delavcev so postale v zadnjem 
času odločnejše in metode njihovega uveljavljanja dobivajo pri nekaterih šolah 
in določenem številu prosvetnih delavcev obliko zaostrenih političnih kon- 
fliktov.« 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, prosim tovarišico Elo Ulrih, da se izjavi o predlaganih korek- 
turah. 

Ela Ulrih: K predlogu tovariša Francija Kolar j a mislim, da moram 
dati pojasnilo. Ko smo ugotavljali v komisiji, kako star je pravzaprav problem 
materialnega položaja izobraževanja in vzgoje, smo ugotovili, da je to morda 
deset ali celo več let star problem, ki se je akumuliral in dosegel svojo kul- 
minacijo že lani. V tej formulaciji mislimo predvsem na to dolgo obdobje, v 
katerem so bile tako družbeno-politične skupnosti — njihove skupščine — kot 
družbeno-politične organizacije do tega problema v glavnem indiferentne. Sele 
v zadnjem letu, ali morda nekaj prej, so tudi družbeno-politične organizacije 
problemu resneje prisluhnile, dokler ga letos niso začele postopno toda še vedno 
neučinkovito reševati. Ta očitek najbrž res v perspektivi nič ne pripomore 
h konkretnemu reševanju, pomeni pa zadoščenje tistim požrtvovalnim pro- 
svetnim delavcem, ki so vsa leta resno opozarjali na ta problem, ki pa se kljub 
zaostreni situaciji niso postavili kot demagogi na čelo nekega gibanja, ampak 
so danes pravzaprav v precej nemogoči situaciji, ker niso uspeli rešiti problema. 
Ko so pa zdaj prišli na površje tega gibanja »bolj sposobni« prosvetni delavci, 
se je pa ta problem takoj rešil. Komisija je hotela opozoriti na odgovorno delo 
mnogih prosvetnih delavcev. 

Glede pripombe poslanca Štefaniča poudarjam, da je formulacija jasna in 
se nedvomno nanaša le na določen del prosvetnih delavcev in na nekatere šole. 
Nikakor ne na vse! 

Splošno znano je, da nekatere šole niso družbeno-politično angažirane, da se 
za dogajanje v svojem okolju niso niti zanimale niti se niso vključevale v reše- 
vanje problemov tega okolja. Na svojstven način so negativno reagirale in svojo 
nepovezanost in nedelavnost opravičevale tudi z neustreznim materialnim po- 
ložajem. 

Tudi določeno število — nikakor ne vsi! — prosvetnih delavcev je v za- 
ostreni materialni situaciji reagiralo negativno in neodgovorno. Komisija meni, 
da še niso bile izčrpane vse možnosti, ki jih daje sistem samoupravljanja, da 
bi se materialno vprašanje uspešneje reševalo. Pa tudi ne glede na to, meni 
komisija, da je položaj prosvetnega delavca — kot vzgojitelja otrok in mladine 
— tako specifičen, da mora biti izbira metod političnega boja bolj pretehtana. 
S to ugotovitvijo je hotela komisija opozoriti prosvetno javnost, da odgovorno 
ravna tudi v prihodnje, saj je realno pričakovati, da se to težko materialno 
vprašanje ne bo moglo rešiti čez noč. Prosvetna javnost sama pa ne bi smela 
dovoliti, da se to težko stanje izkorišča za demagoške nastope posameznikov 
in da se zmanjšujejo napori za rešitev problema. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ugotavljam, da je diskusija zaključena in zato zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. Najprej moramo glasovati o amandmajih. Prosim 
tovariša Kolarja, da pojasni ali vztraja pri amandmaju. Besedo ima Franci 
Kolar. 

Franci Kolar: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Izražam najgloblje spoštovanje komisiji za pripravo predloga stališč o material- 
nem položaju vzgoje in izobraževanja in tovarišici Ateni osebno. Ne samo zaradi 
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tega, ker je tu pripravljen dokument, temveč tudi zaradi tega, ker iz tega 
dokumenta veje globoka skrb za razvoj vzgoje in izobraževanja na Slovenskem. 
Toda še enkrat opozarjam, da ne verjamem, da vse družbeno-politične skup- 
nosti na Slovenskem, torej tudi vsa republika Slovenija, tega vprašanja niso 
ustrezno obravnavale vse dotlej, dokler se ni materialno vprašanje v šolstvu 
tako zaostrilo, da je postalo to pereč politični problem. Mislim, da je ta ugo- 
tovitev prehuda in da ne ustreza popolnoma dejanskim razmeram. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovariš Štefanič ali vztrajate pri 
svojem amandmaju? (Štefanič: Vztrajam.) Besedo želi tovarišica Ela 
Ulrih. 

Ela Ulrih: Mislim, da ne bom šla predaleč v pooblastilih, ki jih imam 
kot predsednik komisije, če sprejmem predlog tovariša Kolar j a, kajti poskušala 
sem sicer, da bi formulirala, da »v s e družbeno politične-skupnosti niso«, ali 
pa predlog tovariša Bračiča, da bi rekli: »nekatere družbeno-politične skup- 
nosti niso«, toda zdi se mi, če gremo na ugotavljanje, katere so in katere niso, 
da potem trditev sama na sebi že itak izgubi smisel. Zato tole pripombo tova- 
riša Kolar j a sprejemam. 

V primeru predloga tovariša Štefaniča bi, da še bolj opredelimo, da ne 
mislimo vse prosvetne javnosti, lahko rekli: »in niti vseh šol« (kar pa je v 
tem tekstu že povedano) in da bi rekli: »ponekod pa tudi pasivno rezistenco«. 
Vendar je to v bistvu samo ponavljanje tega, kar je v našem tekstu že povedano, 
namreč, da ne gre za vse šole, niti za vse prosvetne delavce, zato ker smo rekli 
»pri nekaterih šolah« in »pri določenem številu prosvetnih delavcev«. Zato 
smatram, da se nam več ni treba omejevati. Predloga, da bi se ta ugotovitev 
črtala, pa ne sprejemam. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Dajem amandma tovariša Kolarja 
na glasovanje. Prosim, kdor je za amandma tovariša Kolarja, naj dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (6 poslancev.) Se je kdo vzdr- 
žal? (6 poslancev.) 

Dajem amandma tovariša Štefaniča na glasovanje. Prosim, kdor je za 
predlog tovariša Štefaniča, ki se glasi: »Zahteve prosvetnih delavcev so postav- 
ljene v zadnjem času odločnejše in metode njihovega uveljavljanja dobivajo 
pri nekaterih šolah in določenem številu prosvetnih delavcev obliko zaostrenih 
političnih konfliktov.« 

Vse ostalo v 4. točki na strani 3 po njegovem predlogu izpade. Kdor je 
za tak predlog, naj prosim dvigne roko! (7 poslancev dvigne roko.) Kdo je 
proti takemu predlogu? (Večina poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Trije.) 

Ugotavljam, da je amandma tovariša Štefaniča zavrnjen. 
Dajem predlog skupno s sprejetim amandmajem na glasovanje. Prosim, 

kdor je za tak predlog, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) Ugotavljam, da je republiški 
zbor z večino glasov sprejel predlog sklepov in priporočila o materialnem polo- 
žaju vzgoje in izobraževanja. (Vodstvo seje prevzema predsednik dr. Joža 
Vilfan.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Preden pre- 
idemo na 11. točko dnevnega reda, dovolite, da vam poročam o svojih 
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pogovorih s predsednikom gospodarskega zbora o vprašanju, kjer smo se razšli, 
to je o Crnetovem zakonu. 

Kakor sem vas obvestil, je gospodarski zbor sprejel ta predlog v drugem 
besedilu kakor mi. S tem smo tudi konfrontirani z obveznostmi, ki nam jih v 
takem primeru nalaga ustava oziroma poslovnik. Mi moramo v takem primeru 
postopati tako, da ima vsak zbor, ki je že odločal o predlogu, ponovno kratko 
obravnavo o spornem vprašanju. Ce tudi po taki ponovni obravnavi odbora 
vztrajata pri svojih prvotnih odločitvah, potem se pristopi v smislu določil 
314. člena našega poslovnika k formuliranju posebne komisije, katere naloga 
je, da najde sporazum. Da bi usklajevanje lahko čimprej izvedli, predlagam, 
da v ustreznem momentu v naš današnji dnevni red vključimo kratko obrav- 
navo tega zakona za gradnjo stanovanj borcev, udeležencev narodnoosvobodil- 
ne borbe. 

S tovarišem predsednikom gospodarskega zbora sva se sporazumela, da je 
koristno, če naš zbor določi enega člana, da bo šel na gospodarski zbor in po- 
jasnil razlog, zakaj smo mi sprejeli predlog zakona v drugačnem besedilu kot 
v gospodarskem zboru, prav tako pa bo gospodarski zbor določil svojega pred- 
stavnika, ki bo govoril v našem zboru. Če pa bi pri ponovnem glasovanju 
ponovno sprejeli različna besedila, bomo morali v smislu 314. člena pristopiti 
k formiranju ustrezne komisije. Vprašam vas ali se strinjate z mojim pred- 
logom? (Poslanci se strinjajo.) Ce ni ugovora, potem štejem, da se strinjate 
s takim predlogom. 

Dovolite mi, da predlagam, da vzamemo za našega predstavnika tovariša 
Kolarja. Če vzame tovariš Kolar to na svoja pleča in če se tovariši in tovari- 
šice strinjajo s tem, predlagam, da naš predlog sporočimo gospodarskemu zboru. 
Prosim, tovariš Kolar ima besedo. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, zahvaljujem se za to dolžnost in 
to zaupanje, vendar pa mislim, da bi bilo dobro, če bi zakon branil tovariš 
Črne, ki je predlagatelj tega zakona. 

Predsednik dr. JožaVilfan: Tovariš Kolar, jaz sem imel v prvem tre- 
nutku isto reakcijo in sem mislil, da bi bil tovariš Črne najboljši, izgleda pa, da 
je tovariš Črne že govoril na gospodarskem zboru in je dejansko izstrelil že 
vse argumente, tako da bi bilo umestneje, če bi sedaj nastopil še kateri drug 
član našega zbora. Ker vidim, da se s tem vsi strinjate, bomo samo še počakali 
na predstavnika gospodarskega zbora ter nato ponovno pričeli obravnavo o tem 
predlogu zakona. 

Prekinjam sejo za 15 minut in obveščam člane odbora za proračun, da se 
takoj sestanejo v sobi 321, obenem pa prosim vse pravnike našega zbora in 
strokovne sodelavce, da se udeleže kratkega sestanka v zvezi s proceduralnim 
vprašanjem, ki je nastal s tem, da gospodarski zbor ni sprejel zakona o dopol- 
nitvah zakona o prispevkih in davkih občanov. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.40 in se je nadaljevala ob 18.10.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice. Kot veste, smo 
pretrgali sejo zato, da razčistimo nekatera proceduralna vprašanja, ki so nastala 
zaradi tega, ker smo v treh stvareh v razkoraku z gospodarskim zborom. Prvi 
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razkorak je v vprašanju Črnetovega zakona. Tam je gospodarski zbor sprejel 
mero 15 l0/o, od bruto prispevka, mi pa smo sprejeli 25 l0/o od neto prispevka. To 
je eno. Drugi razkorak je pri zakonu o dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov, ki ga je gospodarski zbor odbil. Tretjič smo v razkoraku pri 
zakonu o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno in o uporabi sredstev iz tega davka. Tukaj je namreč gospodarski zbor 
zakon sprejel, je pa dodal amandma, ki se glasi: »Obveznosti plačevanja repu- 
bliškega dodatnega prometnega davka od prometa alkoholnih pijač se oprostijo 

■planinska društva povsod tam, kjer jih oprostijo plačevanja tudi občinske 
skupščine«. Po vsestranskem obravnavanju vprašanja smo se sedaj zedinili s 
predstavnikom gospodarskega zbora za naslednji postopek: mi gremo v uskla- 
jevanje s Črnetovim predlogom in prosim člane Črnetovega odbora, da gredo 
takoj v sobo 84, da se tam najdejo z ustreznim odborom gospodarskega zbora, 
nato pa bomo ponovno odprli obravnavo o tem zakonu. 

Glede zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov je bilo 
dogovorjeno, da bo izvršni svet še na današnji seji ponovno predložil predlog 
zakona. Mnenje eminentnih juristov naše skupščine je namreč bilo, da je situa- 
cija taka, da v primeru, da en zbor sprejme, drugi pa ne sprejme, ni več mož- 
nosti usklajevanja, ampak je možnost samo ponovnega obravnavanja predloga 
zakona. 

Imamo še vprašanje glede amandmaja, ki ga je sprejel gospodarski zbor 
k zakonu o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno in uporabo sredstev iz tega davka. Tudi tu bo najprimerneje, da se 
sestaneta pristojna odbora obeh zborov in najdeta ustrezno rešitev, ki jo bomo 
ponovno obravnavali. Prosim člane pristojnih odborov, da takoj prično z delom. 

Glede na to, da bo večina članov vašega zbora odsotnih, ker bodo delali 
v svojih odborih, odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.30 in se je nadaljevala ob 19.55.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo s 
sejo. Sedaj bomo rešili tri probleme, ki so še odprti. To so neskladja z gospodar- 
skim zborom glede predloga zakona o prispevku za graditev stanovanja za uder- 
ležence NOV, glede predloga zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih 
občanov in glede predloga zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka 
od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega sklada. K usklaje- 
vanju pristopamo v smislu 313. člena našega poslovnika, ki pravi takole: Da 
bi se med zboroma doseglo soglasje o besedilu, oba zbora nadaljujeta obravnavo 
zakonskega preloga in znova glasujeta o spornih vprašanjih. Prvo bomo obrav- 
navali točko 7, to je predlog zakona o prispevku za graditev stanovanj za ude- 
ležence NOV. 

Med odmorom sta se za pripravo te ponovne obravnave, ki bo hkrati pri 
nas in v gospodarskem zboru, sestala ustrezna odbora in sta, kolikor sem mogel 
videti, prišla do sporazuma. Prosim zaradi tega poročevalca našega odbora za 
urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, da nam poroča o 
tem in nam pove, v kakšnem smislu naj mi to obravnavo danes ponovno vo- 
dimo. Prosim tovariša Poliča, ki predstavlja ta odbor, da vzame besedo. 
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Inž. Miloš Polič: Tovarišice in tovariši poslanci. Odbor za gospodarsko 
programiranje in finance gospodarskega zbora in odbor za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora sta se sestala zaradi 
usklajevanja stališč glede vprašanj, v katerih smo se razšli in skupno sprejeli 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

V 1. členu zakona se v 6. vrsti »25 '"/o« nadomesti z »20 %«. Zadnji stavek 
tega člena pa se črta. Tako bi se sedanji 1. člen glasil: »Z namenom«, in tako 
dalje »se izločijo v sklad skupne porabe, plačuje prispevek za graditev stanovanj 
za udeležence narodnoosvobodilne vojne po stopnji 20 !°/o«. Hkrati pa sta spre^ 
jela tudi amandma, odbora za urbanizem k 2. členu v besedilu, v kakršnem ga je 
odbor za urbanizem predložil že v svojem poročilu. 

Nadalje sta odbora sprejela dopolnitev predloga sklepa, katerega smo prej 
že izglasovali. Sklep se dopolni s tem, da se za zadnjim stavkom doda še na- 
slednje besedilo: »hkrati bo na podlagi do takrat narejenih izračunov predlagala 
morebitne potrebne spremembe prispevka iz 1. člena zakona o prispevku za 
graditev stanovanj za udeležence NOV v skladu z ugotovljenimi potrebami.« 
Tako se daje komisiji možnost, da v skladu z dejanskimi potrebami predlaga 
spremembo višine prispevka. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Ja- 
nez Hribar. 

Janez Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kakor kaže, sta odbora prišla do skupnih stališč. Vendar pa ne razumem, zakaj 
ni prišlo do sporazuma že prej. Razprave v naših zborih so javne in o njih piše 
tudi časopisje. Zato bomo to pot spet doživeli na terenu kritike, češ da tudi 
v skupščini pomišljajo in ne kažejo razumevanja za reševanje problemov bor- 
cev, ki so nam odprli pot v socializem. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Ali lahko prispevam pojasnilo k temu. 
Mislim, da je tak postopek v parlamentu, ki ima dva ali več zborov, normalen. 
Do neskladij pride mnogokrat iz najrazličnejših razlogov, včasih iz objektivnih, 
včasih pa tudi iz subjektivnih. Sele ko sta oba zbora soočena z dejstvom, da je 
potrebno napeti vse sile, da se problem reši, pride do sporazuma. To je pač 
naša človeška usoda, da se moramo včasih dokopati do sporazuma in do jasnosti 
po velikih naporih in včasih po stranpoteh. Mislim pa, da ne bi bilo pravilno 
ta nesporazum med dvema zboroma tolmačiti v tem smislu, kakor da ne ra- 
zumemo potreb tistih, ki so vzidali svoje trpljenje in mnogi od njih dali tudi 
svoje živlejnje, v temelje našega socializma. Jaz mislim, da to ne bi bilo pravilno, 
ker iz vse obravnave jasno izhaja, da skupščina hoče rešiti stanovanjske po- 
trebe borcev v teh letih in da je vprašanje odprto samo v tem, kakšne so na- 
tančnosti te potrebe. Skupščina je sprejela obveznost, da bo do konca leta ugo- 
tovila te potrebe in če bo potrebno' zvišala odstotek sredstev za te namene 
oziroma odstotek zmanjšala, če bodo potrebe manjše. Mislim, da je tako treba 
gledati in razumeti napore naših dveh zborov, ki oba stremita za tem, da se 
to vprašanje čim ugodneje reši. 

Janez Hribar: Hvala lepa tovariš predsednik. Vendar glejmo, da se 
v bodoče ne bomo tako ustavljali prav pri vprašanjih borcev. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Janez Šter ima besedo. 

Janez Šter: Tovariš predsednik, tovariišce in tovariši poslanci! Sma- 
tram za dolžnost, da sedaj, čeprav ob pozni uri, spregovorim nekaj besed ozi- 
roma povem nekaj dejstev v zvezi z obravnavanim vprašanjem. 

Mislim, da vsi tisti, ki se v gospodarskem zboru, pa tudi v republiškem 
zboru nismo strinjali z osnutkom tega zakona, ne nasprotujemo nujnemu reše- 
vanju stanovanjskih problemov borcev. Mislim, da takih poslancev ni med 
nami! Vendar vas moram opozoriti, da so gospodarske organizacije že nešteto- 
krat, in naša skupščina celo danes pri obravnavi deviznega sistema, jasno 
zahtevale, da je treba vse obremenitve gospodarstva za bodoče leto sprejemati 
pred novim letom. S predlaganim aktom pa danes ponovno posegamo po sred- 
stvih, ki so jih gospodarske organizacije prav gotovo že do zadnjega dinarja 
angažirale. Ko se bomo vrnili v svoje delovne organizacije, se bomo znašli pred 
novimi problemi, ki bodo nastali zaradi sprejema predlaganega zakona. 

Prepričan sem, da bomo še pred koncem tega leta ponovno obravnavali to 
vprašanje, ker se bo izkazalo, da zbrana gradiva za predvideni namen ne bodo 
zadostna. V celoti soglašam, da stanovanjsko vprašanje borcev dokončno re- 
šimo; to je tudi naš dolg do te generaćije borcev; vendar že danes svetujem 
izvršnemu svetu, da pred ponovno obravnavo teh vprašanj poišče še druge 
možnosti za pridobitev sredstev. Treba je ugotoviti, kako je s sredstvi bivšega 
republiškega stanovanjskega sklada. Ce se'ne motim, smo vrsto let odvajali 
25 ■%> sredstev občinskih stanovanjskih skladov v republiški stanovanjski sklad. 
Od vloženih sredstev se sedaj vračajo anuitete. Pobrskajmo še po teh stvareh, 
preden ponovno sežemo po skladih delovnih organizacij. Te imajo lastne sta- 
novanjske probleme, posebno če so na podeželju, moramo strokovnjakom, če 
jih hočemo dobiti iz mest, zlasti iz Ljubljane, nuditi stanovanje. Želim povedati, 
da se strinjam s predlogom za rešitev stanovanjskih problemov borcev, vendar 
naj se zbiranje sredstev obravnava vsestransko. Tudi v republiki mora biti 
nekaj denarja, ki bi' ga lahko prispevali v ta namen. Hvala! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ker sem že prevzel vlogo 
branilca tega sporazuma, dovoli, tovariš Šter, da ti dam samo eno pojasnilo. 
Jaz mislim, da se vsi zavedamo, da nastajajo s tem za delovne organizacije in 
tudi za občine težave. Samo moramo pri tem vedeti tudi, da smo mi kot skup- 
ščina sprejeli marca meseca sklep, v katerem smo začrtali tako politiko glede 
reševanja stanovanjskega problema borcev kot jo sedaj konkretizira zakon. Ta- 
krat smo mi vsi soglasno glasovali za to, da bomo v treh letih ta vprašanja 
rešili in, da bomo porabili sredstva iz tega fonda v ta namen. Torej smo vsi 
glasovali za to v zavesti, da bomo tekom leta najbrž naredili nekatere težave 

■delovnim organizacijam in občinam. Prosim te, da me ne razumeš, da te težave 
podcenjujem, ampak če smo rekli »a« takrat marca meseca, moramo reči sedaj 
»b«. Kar pa se tiče vprašanja, ki si ga naslovil na izvršni svet, mislim, da velja 
to vprašanje nam vsem. Kaj pa je s sredstvi bivšega republiškega stanovanjske- 
ga sklada. Izvršni svet skrbi za to, vendar je situacija taka, da se ne da ničesar 
napraviti, ker bodo sredstva tega sklada to se pravi anuitete na razpolago šele 
leta 1970 in sicer v višini, če se dobro spominjam, 3 milijard in nekaj čez. Jasno 
je, da bo potem dolžnost izvršnega sveta in naše skupščine, da ta sredstva pra- 
vilno usmerimo. Zeli še kdo besedo? Besedo ima Slavko Jakofčič. 
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Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V zvezi z navedbo, da so sredstva bivšega republiškega stanovanjskega 
sklada za leto 1969 že v celoti angažirana, prosim za pojasnilo, za kakšne na- 
mene so ta sredstva angažirana. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali damo to kot poslansko vprašanje na 
naslednjo sejo. 

Inž. Slavko Jakofčič: Prosim za takojšnje pojasnilo, če pa tega ni 
mogoče dati, želim odgovor na prihodnji seji zbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim tovariš Vadnjal ima besedo. 

Boris Vadnjal: Na vprašanje ne morem podrobno odgovoriti, ker 
trenutno nimam pri roki vseh potrebnih podatkov. Vendar lahko na splošno 
povem, da so sredstva angažirana deloma še v zvezi z likvidacijo sklada, v pre- 
težni meri pa za kreditiranje graditve komunalnih objektov in naprav na po- 
sameznih območjih. Sredstva se trošijo v skladu z zakonom, ki ga je sprejela 
ta skupščina pred dvemi leti ob likvidaciji republiškega stanovanjskega sklada. 

Če poslanec želi točnejše podatke, jih bomo pripravili do prihodnje seje re- 
publiškega zbora. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Jaz razumem, da bo poslanec 
Jakofčič dobil izčrpen odgovor na naslednji seji. Se strinjata obe strani. Hvala 
lepa! Besedo ima poslanec Vlado Črne. 

Vlado Črne: Tovarišice in tovariši poslanci. S sprejetjem tega za- 
kona republika prevzema zakonsko odgovornost za dokončno rešitev vseh pe- 
rečih vprašanj stanovanj borcev v Sloveniji. Tudi vse spremembe, ki so bile 
danes sprejete v republiškem in v gospodarskem zboru, so imele isti namen. 
Zato mislim, da lahko s tega mesta obvestimo vso slovensko javnost in vse tiste 
borce, ki pričakujejo rešitev svojega stanovanjskega problema, da se bo ta 
njihova dolgoletna zahteva tudi uresničila. Podlaga za to je predlagani zakon 
in interni sklep, ki ga je utemeljil tovariš Polič. Zagotovilo, da se s tem zakonom 
zbrana namenska sredstva ne bodo uporabljala za drugačne namene, je prav 
v tem, da bo ta skupščina sprejemala tudi vse podrobnejše predpise za realiza- 
cijo zakona. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če nihče ne želi besede, potem zaključujem obravnavo in prehajamo na gla- 
sovanje. 

Glasovali bomo ločeno in sicer najprej o spremenjenem tekstu zakona in 
sicer, da se 25 °/o spremeni v 20 %>, nato pa bomo glasovali še o dopolnitvi sklepa 
kakor jo je predlagal odbor. Prosim člane republiškega zbora, ki so za tako 
dopolnjeni zakon, kakor sem povedal, to se pravi, -da se v 1. členu spremeni 
25'% na 20 % in da se zadnji stavek briše, da dvignejo roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu predlogu? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlagane spremembe sprejel. 
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Prehajam na glasovanje o sklepu. Člane republiškega zbora, ki so za do- 
polnitev sklepa,., ki nalaga komisiji za borce, da oceni višino prispevka za sta- 
novanja, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo 
proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor dopolnitev sklepa soglasno sprejel. To 
nam omogoča, da pristopimo k točki 8. torej k ponovni obravnavi predloga za- 
kona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov, ki ga je gospodar- 
ski zbor zavrnil. Prosim tovariš Štrukelj ima besedo. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot vam je znano, je gospodarski zbor v prvi obravnavi zavrnil predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov. Zaradi tegia smo se sestali 
in poskušali najti izhod iz nastalega položaja. Če predlagani zakon ne bi bil 
sprejet, ne bi mogli danes sprejeti niti zaključnega računa niti predlaganega 
rebalansa proračuna. V takem položaju ne bi mogli zagotoviti zadostnih sred- 
stev za potrebe izobraževanja in šolstva. Iz obrazložitve zakonskega predloga 
sledi, da bi tako manjkalo v republiki nekaj čez 100 milijonov dinarjev, v obči- 
nah pa bi manjkalo nekaj nad 700 milijonov dinarjev. Ker moramo ta sredstva 
nujno zagotoviti, daje izvršni svet skupščini nov zakonski predlog. Njegov 
1. člen se glasi: »V 42. a členu zakona o prispevkih in davkih občanov se doda 
nov drugi odstavek, ki se glasi: ,V letu 1968 pa določbe prejšnjega odstavka ne 
veljajo za prejemke, ki se izplačujejo iz sredstev izobraževalnih skupnosti'.« 

Drugi člen pa se glasi: »Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SRS, učinkuje pa od 1. januarja 1968 dalje«; kot je predlagala zako- 
nodajno-pravna komisija. 

Kaj več o tem problemu ne nameravam, govoriti. Do ponovnega predloga 
je prišlo, ker je gospodarski zbor prvotni predlog zavrnil predvsem iz razloga, 
češ da je zakon neprincipialen glede na stališča, ki smo jih sprejemali ob pro- 
računu in v drugih razpravah v tem smislu, da naj se na vsak način poskuša 
onemogočati nadaljnje honorarno zaposlovanje. 

V obrazložitvi zakonskega predloga smo v tej zvezi že pojasnili, da se tudi 
izvršni svet zaveda, da ni bil dosleden v svojih stališčih, vendar ni mogel najti 
drugega načina za rešitev materialnega položaja šolstva. 

Ker je izvršni svet predložil nov zakon, mislimo, da bi glede na določila 
poslovnika moral tudi republiški zbor ta predlog ponovno obravnavati. Ustava 
in poslovnik sicer neposredno ne predvidevata postopka za primer, da bi en 
zbor predlog zakona sprejel, drugi pa ga odklonil. V 315. členu republiške ustave 
je določeno, da se pristojna zbora razpustita, če ne sprejmeta republiškega druž- 
benega plana ali proračuna v enakem besedilu. Za druge akte pa to ne velja. 
Če predloga en zbor ne sprejme, tudi ni usklajevanja in je zakonski predlog 
odklonjen. Lahko pa bi v tem primeru uporabili po analogiji določbo 4. od- 
stavka 314. člena, po kateri pristojna zbora lahko skleneta, da prej kot v šestih 
mesecih ponovno obravnavata tak predlog. Če pa te analogije ne bi bilo mogoče 
uporabiti, bi veljalo, da to vprašanje v poslovniku ni rešeno in bi morali tedaj 
najti primerno praktično rešitev v smislu ponovnega predlaganega akta. 

Menimo, da je ponovni zakonski predlog tako upravičen in da zbor lahko 
o njem ponovno sklepa. 



63. seja 139 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Štrukelj, kolikor sem informiran, 
je vendarle v zakonu sprememba, da to velja samo za leto 1968. Kje prosim 
pride to v tekstu. 

Jožko Štrukelj: To je obseženo v besedilu: »V letu 1968 pa določbe 
prejšnjega odstavka ne veljajo za prejemke, ki se izplačujejo iz sredstev izobra- 
ževalnih skupnosti.« 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ta predlog imamo sedaj ponovno pred 
seboj, sugestijo tovariša Štruklja pa lahko obravnavamo ob drugi priliki. Ali 
želi predstavnik odbora za družbeni plan in finance kaj pripomniti glede na 
izvajanja tovariša Štruklja. (Ne želi.) 

Če ne, potem začenjam obravnavo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če 
nihče, potem obravnavo zapiram in prehajamo na glasovanje. Prosim tiste, ki 
ste za tako predloženi zakon, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet. 
S tem smo rešili vsa neskladja med nami in gospodarskim zborom. Obve- 

ščen sem namreč, da je medtem gospodarski zbor zakon, glede katerega smo se 
tu razhajali, namreč zakon o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih obča- 
nov, sprejel v enakem besedilu, kakor mi. Tako odpade potreba po ponovnem 
obravnavanju in usklajevanju. 

Tovarišice in tovariši, sedaj je ura pol devetih, zato vam predlagam, da 
danes sejo pretrgamo in začnemo jutri ob 8. zjutraj. 

(Seja je bila prekinjena 17. julija ob 20.30 in se je nadaljevala i8. julija 
ob 8.05.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo s 
sejo. Včeraj smo končali prvo polovico našega dnevnega reda, danes nam ostane 
druga polovica. Včeraj smo končali 10 točk, tako da lahko danes začnemo z 
11. točko dnevnega reda, to je s predlogom zakona o zaključnem ra- 
čunu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1967. Predlagatelj zakona je 
izvršni svet. Izvršni svet je predlagal, da ta akt zaključnega računa obravna- 
vamo kot zakonski predlog in sicer zaradi tega, ker bi se ob tem zaključnem 
računu prenesel določen znesek sredstev na izobraževalno skupnost Slovenije. 
To bi bil eden izmed ukrepov za reševanje materialnega položaja izobraževanja 
in vzgoje. Za izvršni svet sta pri tej točki navzoča tovariš Viktor Repič, član 
izvršnega sveta in tovarišica Dragica Dekleva, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

Kot prvo je potrebno, da se odločimo o predlogu za skrajšani postopek, to 
je da zaključni račun obravnavamo v zaključni fazi. Mislim, da ste pregledali 
materiale, da ste videli obrazložitev in utemeljitev takega postopka in da za 
to ni potrebna obravnava o tem vprašanju. Če pa šef kdo vseeno želi obravnavati 
to vprašanje, se lahko javi k besedi. Ker vidim, da se nihče ne javlja, lahko 
takoj preidemo na glasovanje o tem proceduralnem vprašanju. Prosim člane 
republiškega zbora, ki so za tako proceduralno reševanje, da obravnavamo ta 
predlog takoj kot predlog zakona, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da smo sklenili, da obravnavamo ta predlog kot zakonski pred- 
log. Ta predlog je obravnaval v republiškem zboru odbor za proračun, obrav- 
naval pa ga je tudi odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organiza- 
cijsko-političnega zbora. Oba sta dala pismeno poročilo. Dokument je obravna- 
vala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi dala poročilo. Po teh uvodnih 
pojasnilih in po tem uvodnem razčiščevanju proceduralnega vprašanja, odpiram 
obravnavo. Želi predstavnik izvršnega sveta vzeti besedo? Besedo ima tovarišica 
Dragica Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ob sprejemanju proračuna za leto 1967 smo na osnovi projekcij o gi- 
banju gospodarstva predvidevali, da bodo sredstva za proračunsko potrošnjo 
v Socialistični republiški Sloveniji za okoli 6,9 %> višja kakor v letu 1966. Pri- 
zadevanja iz prejšnjih let, da se v strukturi proračunskih dohodkov povečuje 
delež občin, v letu 1967 ni bilo mogoče nadaljevati, ker so na republiški prora- 
čun prešle povsem nove naloge in pristojnosti poleg nakopičenih neporavnanih 
obvez iz prejšnjih let. Tako je v letu 1967 federacija prenesla na republiko fi- 
nanciranje službe državne varnosti in mejne službe, financiranje nuklearnih 
raziskav, regrese za prevoze dijakov in študentov na železnicah; republiški pro- 
račun je moral v letu 1967 priti na tekoče plačevanje obveznosti do sklada inva- 
lidsko-pokojninskega zavarovanja za beneficirane pokojnine borcev narodno- 
osvobodilne vojne. Za kritje v letu 1967 zapadlih obveznosti je bilo potrebno 
zadržati za vse vrste dohodkov iste stopnje in vire kot v letu 1966, znižala se 
je le stopnja prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja od 3 "°/o v 
letu 1966 na 2,8 ®/o v letu 1967. 

Proti koncu leta 1967 je naša skupščina sprejela rebalans republiškega pro- 
računa, s katerim so se izločila iz proračuna sredstva za republiško izobraževalno 
skupnost, hkrati pa je bil ugotovljen presežek proračunskih dohodkov za 8,4 
milijona. Od tega smo 5 milijonov z rebalansom usmerili v rezervni sklad za 
povečanje obratnih sredstev, ostanek pa za povečanje nekaterih postavk repu- 
bliškega proračuna. Po sprejetem rebalansu republiškega proračuna je znašala 
skupna vsota proračuna 425 milijonov 736 tisoč dinarjev, končna realizacija 
dohodkov republiškega proračuna pa znaša 432 milijonov 31 tisoč dinarjev, kar 
predstavlja poleg že izvedenega rebalansa še presežek 6 295 000 dinarjev. 
Osnovna značilnost republiškega proračuna za leto 1967 je bila predvsem v ne- 
spremenjenem instrumentariju za zbiranje proračunskih dohodkov iz osebnega 
dohodka, v odločni usmeritvi republike na poravnavo starih obveznosti in v po- 
večanju izločitev sredstev v rezervni sklad od 1 % na 2 °/o. 

Ekstenzivno trošenje proračunskih sredstev in odlaganje izpolnjevanja za- 
konitih obveznosti v preteklih letih je zapustilo precej neporavnanih obveznosti. 
Ker vseh dospelih obveznosti ni bilo mogoče kriti iz proračuna v letu 1967, je 
Socialistična republika Slovenija najela kredit iz dodatnega 1,5% prometnega 
davka od prometa blaga na drobno v višini 38 milijonov ter iz usmerjenih 
sredstev za investicije v gospodarstvu v višini 32 milijonov. Kredit iz sredstev 
l,5°/o dodatnega prometnega davka od prometa blaga na drobno je porabljen 
za plačilo obveznosti republike iz leta 1965 in 1966 sklada invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja ter za obveznosti pri graditvi objektov za visokošolske za- 
vode. Iz usmerjenih sredstev republike za investicije v gospodarstvu pa je 
uporabljenih 12,5 milijona za sklad Borisa Kidriča, 3 milijone za reaktor Pod- 
gorica, ostanek do 32 milijonov pa za odplačilo obveznosti Socialistične repu- 
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blike Slovenije iz najetih kreditov, ki so bili preneseni na republiko ob ukinitvi 
okrajev. 

Tako je republika Slovenija razpolagala v letu 1967 s 432 milijoni dinarjev 
proračunskih sredstev, ki so izkazani v zaključnem računu in s 70 milijoni di- 
narjev najetih kreditov. Ugodnejša realizacija proračunskih dohodkov v višini 
6 295 000 dinarjev ali 1,5 '%> več, kot smo predvidevali ob rebalansu, gre pred- 
vsem na račun v januarju 1968 podaljšanega roka za vnovčevanje dohodkov v 
korist proračuna 1967. Najvišje prekoračitve dohodkov so pri prometnih davkih. 
Po izločitvi sredstev za vzgojo in za izobraževanje so v strukturi republiškega 
proračuna dohodkov najpomembnejši dohodki iz udeležbe na zveznem pro- 
metnem davku, ki predstavlja kar 40'% vseh dohodkov republiškega proračuna; 
s 33 «/o so udeleženi dohodki od prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja, drugi pomembnejši dohodki pa so sodne takse in republiški prometni 
davek od prometa blaga na drobno. 

Poleg prikazanih višjih dohodkov pa so na zaključnem računu prikazani 
presežek 6 798 000 dinarjev vplivali tudi neizvršeni izdatki v znesku 503 000 
dinarjev. Z zakonom o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 
za leto 1967 se predlaga, da se iz doseženega presežka prenese na republiško 
izobraževalno skupnost 6 019 994 dinarjev, z zakonom o republiškem proračunu 
za leto 1968 pa smo že predvideli kot dohodek republiškega proračuna nepo- 
rabljeni del dopolnilnih sredstev v znesku 778 000 dinarjev. 

V strukturi samih proračunskih sredstev se je zmanjšal delež sredstev za 
znanstveno dejavnost, ker je bilo skladu Borisa Kidriča poleg sredstev iz pro- 
računa dodeljenih še 12,5 milijona iz najetega kredita. Tako je sklad Borisa 
Kidriča razpolagal z okrog 37 '%> večjimi sredstvi kot v letu 1966. Povečanje 
sredstev za ta sklad je povezano s prenosom obveznosti financiranja nuklearnih 
in geoloških raziskav, ki jih je zveza prenesla na republiko brez potrebnih 
sredstev. Zato dejansko ne gre za povečanje sredstev v korist znanosti, temveč 
le za razširitev dejavnosti zaradi nalog, prevzetih od federacije. 

Sklad za pospeševanje kulturne dejavnosti je v letu 1967 prevzel financi- 
ranje potreb raznih kulturnih zavodov, slovenskega narodnega gledališča, 
slovenske filharmonije, muzejev, galerij ter družbenih organizacij s področja 
kulture. Vse to se je do leta 1967 financiralo prek republiškega sekretariata za 
prosveto in kulturo. 

V sklad za pospeševanje založništva so bila sredstva za tisk prenesena v 
nekoliko manjšem znesku kot v letu 1966. Skladi s področja znanosti in kul- 
turno-prosvetne dejavnosti so bili udeleženi v republiških proračunskih dohod- 
kih, zato so tudi njihova sredstva, s katerimi so razpolagali v letu 1967, glede 
na ustvarjeni presežek nekoliko večja od predvidevanj v začetku leta. 

V strukturi izdatkov je porastla poraba sredstev za socialno skrbstvo zaradi 
tekočega plačevanja obveznosti skladu invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 
Od 40,6 milijona, kolikor jih je republiški proračun v letu 1967 dal za so- 
cialno skrbstvo, odpade kar 98 "/o na postavke, iz katerih se ureja materialni 
položaj borcev: razlike v pokojninah borcev, dodatek zaposlenih borcev, zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov borcev in priznavalnine borcem. 

Od vseh proračunskih dohodkov, izkazanih v zaključnem računu za leto 
1967, odpade 47,5 ®/o ali 202 milijona za dejavnost državne uprave. Od tega za 
redno dejavnost 166,5 ali 82 %>, za posebne namene pa 35,5 milijona oziroma 
18%. Od izdatkov za redno dejavnost državne uprave odpade 69,1 % na 
sekretariat za notranje zadeve, 9,2°/» na pravosodne organe, 7,5 "/o na pred- 
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stavniške organe, ostalih 14,2 % pa na vse ostale republiške sekretariate in 
zavode. Sredstva posameznim organom so se v letu 1967 dodeljevala na podlagi 
potrošnje v prejšnjih letih. Na podlagi izdelanih programov dela in na podlagi 
postavljenih normativov za posamezna karakteristična delovna mesta bi bilo 
potrebno republiškim organom dodeliti za okoli 26% višja sredstva kot pa so 
jih dejansko dobili. Zaradi omenjenega obsega proračunskih sredstev v letu 
1967 ni bilo mogoče dodeljevati sredstev republiškim upravnim organom na 
osnovi programov in normativov. 

Pri tem je bilo tudi ugotovljeno, da so republiški organi kalkulirali po- 
trebna sredstva po programih neenotno in po različnih kriterijih. Glede na to, 
da so vsi republiški organi prejeli le za 2% višja sredstva kot v Jetu 1966, 
medtem ko so pravosodni organi prejeli za okoli 25'% več sredstev, organi za 
notranje zadeve, brez prenesenih pristojnosti iz federacije pa za okoli 10 % več, 
je razumljivo, da je materialni položaj v ostalih republiških upravnih organih 
zelo težaven in nezadovoljiv. Obstojajo velike razlike glede možnosti določanja 
osebnih prejemkov za enaka delovna mesta. Kljub nesporni ugotovitvi, da 
struktura kadrov v republiških upravnih organih ne ustreza, se stanje v letu 
1967 zaradi pomanjkanja sredstev ni moglo izboljšati. 

Od sredstev, dodeljenih državni upravi, odpade kar 84'% za osebne pre- 
jemke, ostali del pa na materialne izdatke. Po stanju 31. decembra 1967 je iz 
republiškega proračuna prejemalo osebne dohodke 6439 oseb, v začetku leta pa 
6749. Od tega števila odpade na vse upravne organe, brez notranjih zadev, 
1805 delavcev, pri čemer jih ima 40% visoko in višjo izobrazbo, 23% srednjo 
izobrazbo, ostali pa imajo nižjo izobrazbo; med slednje štejemo tudi tehnično 
osebje. 

Znižanje števila zaposlenih v letu 1967 gre na račun zmanjšanja števila 
delavcev z visoko izobrazbo, kar je v nasprotju z orientacijo, da je potrebno 
izboljšati kvalifikacijsko sestavo delavcev v republiških organih in zavodih. 
Ostalo zmanjšanje števila zaposlenih v letu 1967 odpade v glavnem na službo 
notranjih zadev, kjer se je število zaposlenih znižalo od 4950 v začetku leta 
1967 na 4634 ob zaključku leta 1967. 

V letu 1967 so bila v republiškem proračunu vsebovana tudi dopolnilna 
sredstva občinam. Dopolnilna sredstva so se zmanjšala od 64 milijonov v letu 
1966 na 52,2 milijona v letu 1967. Dopolnilna sredstva so v letu 1967 pripadala 
le občinam, ki niso dosegle 370 novih dinarjev lastnih proračunskih dohodkov 
na prebivalca, oziroma občinam z nad 35 000 prebivalci z dohodkom do 350 no- 
vih dinarjev na prebivalca. Po tem merilu je v letu 1967 prejemalo dopolnilna 
sredstva 24 občin. Poleg tega je bilo vsem občinam v letu 1967 z dopolnilnimi 
sredstvi zagotovljeno, da v potrošnji nasproti letu 1967 niso padle pod 95%. 
Po tem kriteriju je bilo razdeljenih okoli 10 milijonov dinarjev. Namenska 
dopolnilna sredstva pa so prejele tiste občine, pri katerih so izdatki za prizna- 
valnine borcem na prebivalca nad slovenskim poprečjem. 

Po omenjenih merilih je bilo razdeljenih 52,2 milijona dinarjev, ostanek 
v višini 778 000 pa je prenesen v proračun za leto 1968. H kriterijem razdelitve 
dopolnilnih sredstev občinam so bile dane številne pripombe, zato smo ta sistem 
za leto 1968 opustili. Od letos dalje se dajejo dopolnilna sredstva občinam pri 
financiranju izobraževanja in vzgoje. 

Za dejavnost družbeno-političnih organizacij je bilo v letu 1967 porabljenih 
manj sredstev kot v preteklih letih. V letu 1967 namreč nismo več dajali dotacij 
strokovnim društvom. 
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Z vsakoletnim republiškim proračunom se zagotavljajo sredstva za odplače- 
vanje posojil in obveznosti iz preteklih let. Republika je doslej najela za 
415 758 360 dinarjev posojil. Za odplačilo posojil je bilo v letu 1967 porabljeno 
iz republiškega proračuna 27 185 000 dinarjev. V znesku najetih posojil pa 
seveda niso upoštevane obveznosti po sprejetih finančnih načrtih, ki so leta 1967 
znašale 5 584 000 dinarjev. 

Republiški proračun pa so poleg navedenega bremenile tudi druge pro- 
računske obveznosti iz preteklih let, ki so znašale v letu 1967 9 293 000 dinarjev, 
nanašale pa so se na kritje obveznosti za beneficirani staž, obveznosti v zvezi 
z graditvijo osnovnih šol, obveznosti iz negospodarskih investicij prejšnjih let, 
obveznosti glede oročenih sredstev vodnega sklada in za nadomestna stano- 
vanja. Kljub prizadevanjem za likvidnost republiškega proračuna pa so v letu 
1967 ostale še nekatere obveznosti nepokrite, njihovo plačilo pa preneseno v 
proračun leta 1968. Med take obveznosti sodi kritje izgube na nerentabilnih 
železniških progah v letu 1966 v znesku 3 400 000 dinarjev in nekatere druge 
obveznosti na primer plačilo regresa za skupinske prevoze, za kar je bil v 
letu 1967 najet premostitveni kredit 2 100 000 dinarjev, plačilo pa je preneseno 
v proračunsko leto 1968. 

V času poostrenih pogojev gospodarjenja lahko nastanejo za republiko 
večje obveznosti v zvezi z danimi poroštvi Za posojila gospodarskim organiza- 
cijam. Takih poroštev je za 2 milijardi 558 milijonov novih dinarjev, stanje 
neodplačanih posojil pred 31. 12. 1967 pa znaša milijardo 510 milijonov novih 
dinarjev. Do konca leta 1967 niso nastajale obveznosti iz danih poroštev. Za- 
radi finančnih težav v nekaterih delovnih organizacijah, za katere je porok 
republika, pa v letu 1968 lahko pride do terjatev v zvezi z danimi poroštvi. 

Poleg obveznosti iz poroštev pa je potrebno v bodoče računati z obvez- 
nostmi, ki izhajajo iz ustanovljenih odnosov do zavodov, ki jih je ustanovila 
republika in jim z zakonom določila dejavnost posebnega družbenega pomena. 
Gre za ustanoviteljstvo v 102 primerih. Ce ti zavodi posebnega družbenega 
pomena ne morejo več izpolnjevati obveznosti iz opravljenih dejavnosti oziroma 
nalog posebnega družbenega pomena, za katere dobivajo povračila iz proračuna 
republike ali družbenega sklada, je potrebno opraviti sanacijo, ki predstavlja 
dodatno obremenitev republike oziroma republiškega proračuna. Največji pro- 
blemi financiranja so pri zavodih na področju zdravstva (v 13 primerih), so- 
cialnega varstva (v 4 primerih) ter na področju prosvete in kulture (v 
3 primerih). Navedeni so le najkritičnejši primeri, sedanji poostreni pogoji 
gospodarjenja pa lahko vplivajo na nove obveznosti republike iz tega naslova. 

V okviru sredstev, razporejenih v zaključnem računu za leto 1967, nastopa 
veliko število samostojnih koristnikov proračunskih sredstev. Služba družbe- 
nega knjigovodstva je predlagala finančno poslovanje pri vseh koristnikih pro- 
računskih sredstev. Ugotovljene pomanjkljivosti v nobenem primeru ne kažejo, 
da so posamezni uporabniki proračunskih sredstev prekoračili obseg svojih 
pravic, ki jih imajo po predpisih. Pomanjkljivosti se nanašajo na določene ne- 
rednosti v tehničnem izvrševanju poslov. Z odločbami službe družbenega knji- 
govodstva je bilo naloženo, da se te nerednosti v določenih rokih odpravijo. 
Vse te pomanjkljivosti so do danes, po izjavah službe družbenega knjigovodstva, 
kakor tudi po ugotovitvah pri posameznih organih, odpravljene. 

Pri proračunskem financiranju obstajajo v glavnem naslednji problemi: 
Samoupravni organi lahko sami razvrščajo dodeljena jim sredstva po posamez- 
nih vrstah izdatkov, tako na osebne kot tudi materialne izdatke. Pri tem lahko 
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prevlada težnja po večanju osebnih prejemkov na škodo ostalih izdatkov. Ob- 
stojajo tudi različne možnosti za virmane v korist osebnih prejemkov. V zad- 
njih nekaj letih je zaradi neenotnih meril pri dodeljevanju sredstev že prišlo 
do bistvenih razlik v materialnem položaju posameznih uporabnikov proračun- 
skih sredstev. Za dodeljevanje sredstev na osnovi programov dela doslej še ni 
izoblikovana metoda; tudi sistem nagrajevanja delavcev, plačanih iz republiških 
sredstev, še ni urejen. Zdaj proučujemo način, kako naj bi se za leto 1969 
sredstva za republiško upravo zagotavljala po enotnih principih. 2e po načelih 
temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov je potrebno upravno 
dejavnost vrednotiti z gledišča nalog upravnih organov, v skladu z gibanjem 
produktivnosti dela in osebnih dohodkov delovnih ljudi v delovnih organiza- 
cijah in v skladu z doseženimi delovnimi uspehi glede na zahtevnost nalog 
upravnih organov. Ta načela temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih 
organov je potrebno uporabiti tako, da se upošteva specifičnost upravnega 
delovanja. Pripravljen je predlog, da bi se delovna mesta v upravi z ustreznim 
količnikom primerjala z delovnimi mesti v drugih družbenih dejavnostih. Z 
ustrezno primerjavo med vrstami posameznih delavcev bi se približali uresni- 
čitvi načela zakona o sredstvih za delo upravnih organov, da se pri vrednotenju 
dela uprave upošteva njena vloga v razvijanju družbene produktivnosti dela in 
socialističnih družbenih odnosov. Osnovni pogoj za uspešno izvajanje takega 
sistema nagrajevanja delavcev v republiški upravi je pravilna sistemizacija 
delovnih mest, ki naj temelji na profilu delavca, ki ga delovno mesto zahteva 
in na programu dela posameznega republiškega upravnega organa. Ob določa- 
nju sistemizacije bo zlasti potrebno upoštevati, da obstoječa kadrovska za- 
sedba ne ustreza, zlasti ne na področju inšpekcije, katero bo potrebno strokovno 
in številčno okrepiti. 

Tak pristop k urejanju materialnih pogojev za učinkovito delovanje repu- 
bliške uprave gotovo terja tudi znatnejša proračunska sredstva, ki jih bo glede 
na trenutne naloge potrebno tudi zagotoviti. Ce ne bomo dali dodatnih sred- 
stev, lahko pričakujemo, da bo odhajanje iz republiške uprave še večje in se 
bo stanje le še poslabšalo. Potrebno bo tudi pregledati sredstva, ki se dajejo 
posameznim upravnim organom za pogodbeno dejavnost, ker obstoji možnost, 
da ta sredstva služijo kot dodatna oblika financiranja in se po pogodbah pla- 
čujejo naloge, ki jih sicer opravljajo upravni organi kot redno dejavnost. Do- 
sledno pa bi bilo treba ugotoviti ali so pogodbene naloge tudi resnično oprav- 
ljene oziroma ali so njihovi zaključki ali študije vedno uporabni. Ta vprašanja 
bo potrebno pred letom 1969 še temeljito razčistiti. Ne gre sicer za bistvene 
prihranke, temveč bolj za spoštovanje reda in enakih možnosti ter pogojev za 
delovanje vseh republiških organov. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Predlagam v imenu 
izvršnega sveta, da predlog zakona o zaključnem računu republiškega prora- 
čuna za leto 1967 sprejmete. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Kdo prosim želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče besede, lahko obravnavo sklenemo in pre^ 
idemo direktno na glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za predlog 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega 
proračuna) za leto 1967, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala 
lepa. Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 



63. seja 145 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o za- 
ključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1967. 

/ / 
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1968. 

Predlagatelj je izvršni svet. Izvršni svet je tudi predlagal, da skupščina 
na podlagi 294. in 296. člena svojega poslovnika obravnava ta predlog po skraj- 
šanem postopku in ne glede na roke. Predsedstvo skupščine je obravnavalo 
ta predlog in dalo pristojnim zborom na podlagi 295. člena in prvega odstavka 
296. člena poslovnika predlog, da obravnavajo predlog zakona po skrajšanem 
postopku ne glede na roke. Rešiti moramo predvsem vprašanje samega po- 
stopka, tako kot smo reševali to vprašanje v prejšnji točki. Prosim, da omejimo 
obravnavo samo na vprašanje o postopku. Zeli kdo govoriti o samem postopku? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi govoriti, lahko preidemo na glasovanje o 
tem predlogu. Prosim člane republiškega zbora, ki so za to, da sprejmemo ta 
postopek, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo 
proti takemu postopku? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Z enim glasom proti je republiški zbor sprejel predlog, da obravnavamo predlog 
zakona po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Obveščam vas, da sta 
predstavnika izvršnega sveta Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta in Riko Jer- 
man, republiški sekretar za finance. 

Prosim, želi besedo predstavnik izvršnega sveta? Prosim, tovariš Štrukelj 
ima besedo. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na posameznih področjih porabe se že vrsto let kopičijo številni problemi mate- 
rialne narave, ki jih glede na realne možnosti povečanja sredstev ter možnosti 
za selekcijo izdatkov splošne porabe, zlasti proračuna, ni mogoče rešiti v ob- 
dobju enega ali dveh let. Tako nakopičene disproporce je možno odpraviti le v 
daljšem obdobju in ob vsestranski družbeno-politični pomoči. V minulem letu 
je bila opravljena odločna preusmeritev na povečanje sredstev v korist splošne 
porabe na področju socialne politike, saj znaša indeks teh obremenitev v prora- 
čunu Socialistične republike Slovenije leta 1967 v primerjavi z letom 1966 kar 
189. Prav tako pomembna je tudi odločna usmeritev k odpravi nadaljnjega 
zadolževanja in s tem prenašanja obveznosti iz proračuna na bančne kredite. 
Treba je upoštevati, da smo proračun tekočega leta v primerjavi s proračuni 
iz prejšnjih let sestavljali brez kakršnekoli možnosti zadolžitev, čeprav so za- 
dolžitve v prejšnjih letih dajale letno do 70 milijonov novih dinarjev dodatnih 
sredstev. 

V svoji finančni politiki se je republika prav tako odločno orientirala na 
dosledno izpolnjevanje svojih obveznosti iz preteklih let. Kljub temu, da smo 
na področju splošne porabe v tekočem letu morali pospešeno reševati obveznosti 
invalidsko-pokojninskega zavarovanja, pa smo povečali čisto proračunsko po- 
rabo, izvirajočo iz originarnih virov proračunskih dohodkov, v primerjavi z 
letom 1967 kar za 28%. Takšna sorazmerno visoko predvidena proračunska 
potrošnja je bila pojasnjena in podrobno prikazana že v proračunski razpravi 
in mi zato dovolite, da sedaj le povem, da bi nadaljnje večanje proračunske 
porabe v tekočem letu moralo občutno prizadeti mnoga druga področja splošne 
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porabe, zlasti področje pokojninskega zavarovanja, zdravstvenega in otroškega 
varstva oziroma bi nadaljnje povečanje povzročilo izredne težave občinskim 
proračunom, pri katerih se že nekaj let kopičijo priav tako neodložljivi problemi 
materialnega kritja z zakoni določenih obveznosti občin. 

Materialna osnova za izobraževanje in vzgojo je že dalj časa pereče vpra- 
šanje, vendar ga izvršni svet ni mogel zadovoljivo rešiti že v začetku leta. 
Zaostrene razmere v letošnjem letu so narekovale izvršnemu svetu, da se je 
moral poslužiti skrajnih ukrepov z namenom, da bi vsaj delno rešil nakopičene 
materialne probleme na področju izobraževanja. Izvršni svet je nameraval po 
preteku tretjega trimesečja proučiti izvrševanje letošnjega proračuna ter v 
okviru ugotovljenih realnih možnosti predlagati dopolnitve v začetku leta za- 
črtane proračunske politike. Prav tako je menil, da analize po preteku devetih 
mesecev dajejo tako glede ocene možnih dohodkov kot tudi glede izvršitve 
izdatkov dovolj realne osnove za rebalans republiškega proračuna. Zaradi že 
omenjenih zaostritev v pogledu materialne oskrbljenosti na celotnem področju 
izobraževanja in vzgoje pa se je izvršni svet odločil predlagati skupščini reba- 
lans že po petmesečni realizaciji republiškega proračuna. Rebalans v tem času 
daje, skladno s prejšnjimi ugotovitvami, seveda mnogo manj možnosti za pre- 
cizno oceno zbranih dohodkov in možnih prihrankov. 

Predlog rebalansa republiškega proračuna, ki je danes pred vami, se na- 
slanja v prvem delu na oceno realizacije dohodkov republiškega proračuna. 
Iz predloženih materialov je razvidno, da je možno pričakovati določene spre- 
membe v formiranju dohodkov, ki omogočajo predvidevanje globalno povečanih 
dohodkov republike za 2,3 milijona dinarjev. Pri tem si dovoljujem opozoriti ta 
zbor, da je v 3. členu zakona o proračunu določeno, da bodo morebitni presežki 
preneseni v rezervo. S predlogom rebalansa ne sledimo temu v zakonu dolo- 
čenemu načelu, temveč usmerjamo predvideni višek dohodkov v korist potroš- 
nje na področju izobraževanja. V težnji, da bi v čim večji meri zadovoljili sicer 
opravičene zahteve po dodatnih sredstvih za izobraževanje, izvršni svet v reba- 
lansu proračuna tudi predlaga, da odstopimo od načela pospešenega formiranja 
rezervnega sklada. Kot je znano, je z zveznim predpisom določeno lfl/o obvezno 
izločanje sredstev v rezervo, v naši republiki pa smo že v lanskem letu odlo- 
čili, da odvajamo v rezervni sklad 2% vseh dohodkov, da bi čimprej dosegli 
polno likvidnost republiškega proračuna. S predlogom rebalansa spreminjamo 
tudi to odločitev in predlagamo že omenjeno znižanje na 1 °/o, razliko pa usmer- 
jamo v korist izboljšanja materialnega položaja izobraževanja. 

Organi izvršnega sveta so ponovno opravili temeljit pregled vseh proračun- 
skih izdatkov v tekočem letu, da bi ugotovili možnosti za absolutno znižanje 
proračunske porabe in možnosti za odložitev nekaterih vrst proračunske po- 
rabe. Med ukrepi za absolutno znižanje proračunske porabe je izvršni svet 
proučeval tudi možnosti za prehod na plačevanje osebnih dohodkov za nazaj 
pri državnih organih in institucijah, vezanih na proračun, s tem, da bi hkrati 
tudi znižali osebne dohodke zaposlenih v državni upravi za enomesečni doho- 
dek, to je za eno dvanajstino. Pri izvedbi tega ukrepa v javni upravi je izvršni 
svet proučeval tudi možnosti socialno diferenciranega pristopa k znižanju oseb- 
nih dohodkov. Po vsestranskem proučevanju teh možnosti je izvršni svet tako 
rešitev odklonil, upoštevajoč pri tem predvsem dejstvo, da je v materialnem 
pogledu republiška uprava že nekaj let ostala pri praktično isti masi sredstev 
za osebne dohodke z izjemo organov za notranje zadeve. Upošteval pa je tudi 
dejstvo, da so republiške upravne organe prav zaradi neurejenih materialnih 
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pogojev zapustili mnogi razgledani in usposobljeni delavci ter da je nezadosten 
pritok novih strokovno usposobljenih kadrov povezan predvsem z neurejenim 
materialnim položajem upravnih služb. 

Znižanje proračunske porabe, ki vam jo z rebalansom predlagamo, pomeni 
skrajne možnosti prihrankov in bo vplivalo na uspešno izvajanje nalog, ki so 
povezane z zmanjšanjem sredstev. Pripominjam, da znižanje postavke za po- 
sebne namene pri sekretariatu za notranje zadeve pomeni le odložitev dopol- 
njevanja opreme teh organov iz letošnjega leta v prihodnje leto. Izvršni svet 
se nahaja pred izredno močnim, lahko bi rekel pred vsakodnevnim pritiskom 
uporabnikov proračunskih sredstev za povečanje proračunske porabe. Kljub 
temu, da so zahtevki v večini smotrni in opravičljivi, pa izvršni svet, upošteva- 
joč nakopičene potrebe na področju vzgoje in izobraževanja, prepušča skoraj 
polovico svoje redne proračunske rezerve v korist zboljšanja materialnega 
položaja izobraževanja, zaradi česar bo moral zavrniti številne druge zahtevke. 

Podrobni številčni podatki o ukrepih za izboljšanje materialnega položaja 
izobraževanja so razvidni iz samega predloga, zato jih ne ponavljam. Ostali del 
rebalansa republiškega proračuna je povsem tehnične narave in ga vključujemo 
v predlog rebalansa le iz praktičnih razlogov. Za kompleksni pregled ukrepov, 
za izboljšanje materialnega položaja izobraževanja pa je treba upoštevati poleg 
predloženega rebalansa republiškega proračuna tudi za današnjo sejo predlo- 
žene predloge za znižanje obvezne rezerve pri izobraževalnih skupnosti ter 
oprostitev plačevanja posebne stopnje od honorarnega dela v ustanovah, ki se 
financirajo iz sredstev izobraževalnih skupnosti. 

Tovarišice in tovariši. Ker so vam problemi materialne stabilnosti izobra- 
ževanja na splošno znani in ker predpostavljam, da se tudi strinjate z njihovim 
delnim reševanjem še v tem letu, vas prosim, da sprejmete predloge, ki težijo 
k rešitvi teh problemov. 

Na koncu, tovariš predsednik in tovariši poslanci, tudi sporočam v imenu 
izvršnega sveta, da sprejema amandma zakonodajno-pravne komisije, po ka- 
terem se besede »uporablja pa se od 1. januarja 1968. leta« nadomestijo z bese- 
dami »učinkuje pa za čas od 1. januarja 1968. leta dalje.-« Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Predlog tega zakona sta 
obravnavala odbor za proračun republiškega zbora in odbor za družbenoeko- 
nomski sistem in proračun republiškega zbora in odbor za družbenoekonomski 
sistem in proračun organizacij sko-političnega zbora, ki sta predložila skupno 
pismeno poročilo, predlog tega zakona pa je obravnavala tudi zakonodajno- 
pravna komisija, ki je prav tako dala pismeno poročilo. K temu predlogu za- 
kona je dal pismeno mnenje tudi odbor prosvetno-kulturnega zbora. Pričenjam 
obravnavo. Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Drago Benčina. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ko smo na seji republiškega zbora 27. marca letos sprejeli sklepe in priporočila 
za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce 
NOV, smo se s sklepi zavezali, da bomo letos rešili tudi nekatere probleme s 
področja invalidskega varstva ter probleme v zvezi z odpravo razlik med po- 
kojninami borcev, ki nastajajo zaradi vsakoletnih sprememb osnove za pri- 
znanje republiškega borčevskega dodatka, štetega v pokojninsko osnovo. V 
sklepu smo tudi povedali, da bodo potrebna sredstva za odpravo teh razlik 
zagotovljena v republiškem proračunu. Ker smo o tem sklepali meseca marca, 
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ko je bil republiški proračun že sprejet, smo seveda pri tem računali na to, 
da bo mogoče ta sredstva v proračunu predvideti takrat, ko bomo sprejemali 
rebalans. Danes sprejemamo rebalans proračuna, ugotavljam pa, da v rebalansu 
potrebna sredstva v te namene niso predvidena. Zaradi tega menim, da se je 
treba opredeliti glede vprašanja ali sklepi, ki smo jih sprejeli, še veljajo, ali 
pa naj se razveljavijo. Mislim, da jih moramo potrditi in je treba zato z reba- 
lansom zagotoviti tudi ta sredstva. 

Kar zadeva potrebe invalidskega varstva, mislim, da smo že v lanskem letu 
ob spremembi zveznega zakona vedeli, da bo treba letos v proračunu v ta 
namen predvideti večja sredstva. Zaradi tega je tudi zvezna skupščina odstopila 
del svojih sredstev, mislim, da 3 milijarde 200 milijonov dinarjev. Zato bi 
morala biti v proračunu zagotovljena sredstva za izpolnitev v marcu sprejetega, 
sklepa. Kar pa zadeva sredstva, ki so potrebna za odpravo razlik pri pokojninah 
borcev, mislim, je položaj nekoliko drugačen. Po sprejetem sklepu naj bi izvršni 
svet v sodelovanju s samoupravnimi organi republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja proučil to vprašanje in sprejel konkretne rešitve; s sklepom pa 
smo se zavezali, da bodo tudi ta sredstva zagotovljena v proračunu. 

Postavljam torej vprašnje, kot sem že dejal, ali bomo vztrajali pri teh 
sklepih. Menim sicer, da je predlagatelj vložil izredno veliko truda, da bi zago- 
tovil sredstva za potrebe vzgoje in izobraževanja, mislim pa, da je ob tem 
pozabil na sprejete sklepe o reševanju problematike, ki sem jo navedel. Ce 
predlagatelj misli, da ni mogoče zagotoviti sredstev v ta namen, bi bilo prav, 
da bi vsaj obrazložil, zakaj ni mogoče zagotoviti sredstev za invalidski dodatek 
in sredstev za uskladitev pokojnin borcev. 

Osebno se ne morem strinjati s tem, da bi sprejeli predlagani rebalans pro- 
računa. Mislim, da bi bilo dobro odložiti odločanje o rebalansu, če z njim ne 
moremo zagotoviti sredstev za prej navedene namene. Ce pa z odločitvijo ni 
mogoče odlašati in bi sklepali o rebalansu že danes, ne da bi prej razveljavili 
sklepe, ki smo jih sprejeli v marcu, izjavljam, da za predlagane spremembe v 
proračunu ne morem glasovati. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Kdo želi besedo, prosim. 
Tovariš Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Meni je zelo- žal, da ni na 
dnevnem redu razprava o bilanci federacije. V vseh diskusijah, ki sem jih imel 
v tem zboru po izvolitvi, sem ugotavljal, da najbrž naša republika in naš izvršni 
svet s proračunom ne bo mogel kriti vseh najnujnejših potreb, dokler ne dose- 
žemo prerazdelitve sredstev med republiko in federacijo. Marsikaj je v tem 
pogledu že bilo storjenega in dana so bila zagotovila, da bo po 1970. letu mar- 
sikaj drugače. 

Tovariši, tem zagotovilom bi rad verjel, če ne bi poznal dosedanje prakse. 
Kdor bi bral stenografske zapisnike sej odborov in zborov zvezne skupščine, bi 
lahko dognal, da že 10 let ugotavljamo, da so republikam dane vedno večje 
pristojnosti, da se decentralizacija pristojnosti res konsekventno izvaja, pri tem 
pa ostajajo sredstva koncentrirana tam, kjer so se zbirala ves čas. Tako je 
popolnoma jasno, da noben republiški izvršni svet, še posebno pa slovenski, ne 
bo mogel zagotoviti sredstev za vse potrebe. Upam si trditi, da se nismo dovolj 
odločno zavzemali za to, da bi se sredstva ustrezno decentralizirala in so nas 
v tem pogledu marsikje prehiteli. Marsikatera republika danes lažje kakor naša 
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izpolnjuje obveznosti do šolstva in do borcev. V tej zvezi se sklicujem na tisti 
člen v našem poslovniku, ki pravi, da mora vsakdo, ki predlaga nove obreme- 
nitve, tudi povedati, kje naj se dobijo potrebna sredstva oziroma komu naj se 
že dodeljena sredstva vzamejo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? Besedo želi tovariš 
Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
O vprašanju, ki ga je postavil tovariš Benčina, bomo razpravljali v naslednji 
točki dnevnega reda. Seveda pa je jasno, da ob sprejemu predlagane spre- 
membe proračuna ne bodo mogli zadostiti zahtevi po dodatnih 350 milijonih 
dinarjev. Pristojni odbor je zahteval, da se sredstva za borce dajo iz proračun- 
ske rezerve, ker je bilo ugotovljeno, da v samem proračunu ni toliko sredstev, 
kolikor jih zahtevamo za rešitev tega problema borcev. 

Mislim, da se lahko v celoti sklicujem na besede tovariša Krefta. Kadar 
pridemo s kakšno zahtevo, moramo istočasno tudi povedati, od kod vzeti sred- 
stva. Odkar smo v mesecu marcu po enomesečni razpravi v tem zboru sprejeli 
republiški proračun, smo se s tem odločili za natančno tako razporeditev sred- 
stev, kakršna je v tem proračunu. Kar se tiče očitka, da izvršni svet ni določil 
takih sredstev, kot jih je obljubil na začetku leta, moram pojasniti, da imamo 
pri sestavljanju proračuna pred seboj vse dohodke. Federacija je takrat pred- 
videvala, da se bodo sredstva proračuna SR Slovenije povečala za 5 %>, mi pa 
smo že takrat planirali dvig osebnih dohodkov za 8 °/o. Torej je že takrat 
nastajala razlika v oceni dohodkov; ob 5 % dvigu osebnih dohodkov bi imeli 
samo 2 milijardi 250 milijonov, 8 ®/o dvig pa nam bi prinesel čez 3 milijarde 
in 200 tisoč dinarjev. Ze takrat smo razporedili sredstva tako, da smo 300 mili- 
jonov predvideli za rešitev tega vprašanja. 

O tem vprašanju bo podrobneje govorila tovarišica Tomičeva, vendar mi 
dovolite, da povem še to, da smo od vsega začetka predvidevali, da bomo s 
300 milijoni krili vse zahtevke. Vi veste, da je za te potrebe zelo težko dobiti 
kakršenkoli pokazatelj in kakršnokoli kvantifikacijo. Republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo je anketiral nad 1000 borcev in opravil vrsto raču- 
nov in analiz, vendar smo ugotovili, da lahko uresničimo le del sklepa skupščine 
— pri tem pa ne moremo spremeniti cenzusa. Sprememba cenzusa bi namreč 
terjala dodatnih 400 milijonov dinarjev. Teh stredstev pa, kot vidite, v pro- 
računu ni. Marsikdo bi nam lahko očital, da smo za: druge potrebe, na primer 
za šolstvo, zagotovili potrebna sredstva, materialnih vprašanj borcev pa ne 
moremo rešiti. Seveda je tudi to res. Moram pa pri tem poudariti, da je izvršni 
svet prvi razpravljal o tem vprašanju in si prizadeval rešiti vprašanje borcev, 
vendar je moral upoštevati, da za to nimamo dovolj sredstev. 

Zaradi tega vztrajam pri predlogu, probleme borcev pa rešujmo na način, 
kot je predviden v naslednjih točkah dnevnega reda. Sedaj ne moremo olajšati 
cenzusa, ker v proračunu nimamo zadostnih sredstev in moramo ostati pri 
prvotnem predlogu. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Benčina ima besedo. Prosil bi, 
da ne spremenimo naše debate o točki 12 v debato o točki 19, že zaradi tega 
ne, ker imamo za točko 19 povabljene goste, ki bi se tudi hoteli udeležiti naše 
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obravnave. Držimo se torej obravnave glede samega rebalansa. Prosim, tovariš 
Bencina. 

Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Želel sem ob rebalansu opozoriti na naše sklepe, ki smo jih prej sprejeli. Ne 
dajem nobenega novega predloga, temveč le opozarjam republiški zbor, da smo 
sprejeli konkreten sklep, s katerim smo se zavzeli, da bomo v proračunu zago- 
tovili sredstva za rešitev vprašanj borcev. Opozarjam, da sedaj ta sredstva niso 
predvidena. Glede na tak sklep seveda nimamo posebnega predloga glede 
vprašanja, kje naj se ta sredstva dobijo. Hvala lepa. 

Predsednik dr Joža Vilfan: Tovariš Slavko Jakofčič ima besedo. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Ko smo sprejemali sklepe in priporočila v zvezi s problematiko borcev 
in invalidov, smo seveda vedeli, da bodo za njihovo uresničenje potrebna 
ustrezna sredstva. V tem smislu smo tudi razpravljali v odborih. Menim, da bi 
v ta namen lahko zagotovili potrebna sredstva, če se ne bi naknadno zaostrila 
materialna vprašanja šolstva. Ker je treba sprejeti rebalans in dodatno zago- 
toviti bistveno večja sredstva za šolstvo, je seveda mnogo težje zagotoviti manj- 
kajočih 300 milijonov dinarjev za potrebe borcev. Vendar menim, da kljub 
temu ne bi smeli odstopiti od sklepov, ki smo jih sprejeli. Ce pa ni mogoče 
zagotoviti potrebnih sredstev za izvršitev sklepov, bi seveda morali predlagati 
spremembo teh sklepov. Imam občutek, da pri sprejemanju novih odločitev 
zelo malo upoštevamo prej sprejete sklepe. Kadar podrobno in sistematično 
obravnavamo vprašanja na določenem področju, tega ne delamo zaradi dema- 
gogije, zaradi »farbanja javnosti«, če se izrazim nekoliko grobo, ampak delamo 
to zato, da se lahko temeljiteje poglobimo v problematiko tega področja in 
sprejmemo posamezne ukrepe. Pri tem tudi realno presojamo, ali bomo sprejete 
ukrepe lahko v resnici tudi uresničili. Zaradi tega ne morem sprejeti predlo- 
ženega rebalansa, dokler temu ustrezno ne spremenimo poprej sprejetih skle- 
pov. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala tovariš Jakofčič. Rad bi pomagal 
v tej obravnavi, zato bom najprej prebral tisto, na kar se je skliceval tovariš 
Benčina, pa ni izrecno prebral. Mislim, da je dobro, če to preberemo, da vidimo, 
za kakšne obveznosti gre in da ugotovimo, kaj moramo storiti. Tovariš Benčina 
je imel v mislih, ko je govoril o sklepih in priporočilih, akt o izpopolnitvi siste- 
ma družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce narodnoosvobodilne 
vojne, ki ga je naša skupščina sprejela 27. marca letos. Med sklepi je pod arab- 
sko 2 tudi tale sklep: Do konca junija 1968 bo Skupščina SR Slovenije sprejela 
predpise s področja invalidskega varstva, za katere je pooblaščena z zveznimi 
predpisi. Omiljeni bodo kriteriji za pridobitev pravice do invalidskega dodatka, 
maksimalni invalidski dodatek pa bo zagotovljen v višini 350 din od julija 1968. 
dalje. To je sklep, ki je bil sprejet 27. marca 1968. 

Pod arabsko 4 pa piše takole: Izvršni svet naj v sodelovanju s samouprav- 
nimi organi republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev prouči in 
sprejme konkretne rešitve, da najkasneje s 1. oktobrom 1968 odpravimo razlike 
med pokojninami borcev, ki so pogojene z vsakoletnimi spremembami osnove 
za priznavanje republiškega borčevskega dodatka, vštetega v pokojninsko 
osnovo. Potrebna sredstva za odpravo teh razlik bodo zagotovljena v republi- 
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škem proračunu. Pod točko 2 pa je še naslednji odstavek: Izvršni svet naj 
čimprej, najkasneje pa do 31. maja 1968, predloži Skupščini SR Slovenije 
osnutke omenjenih zakonov in predpisov s področja invalidskega varstva. 

Mnenja sem, da nam je napravil tovariš Benčina veliko uslugo s tem, da 
nas je opozoril na popolnoma jasne dolžnosti, katere smo sprejeli. S tem pa 
seveda nočem reči, da ignoriram argumente, ki jih je dal predstavnik izvršnega 
sveta tovariš Štrukelj, torej težave, ki jih ima izvršni svet pri svojih predlogih, 
da reši to vprašanje. 

Ob tem bi hotel vendarle sugerirati izvršnemu svetu, da najde tako rešitev, 
ki bo povezovala tako naše dolžnosti, ki smo jih z aktom sprejeli, kakor tudi 
naše možnosti. To govorim kot poslanec, kot predsednik zbora pa moram opo- 
zoriti na določeno parlamentarno situacijo, ki je polovico vsebinska, polovico 
pa čisto proceduralna. Te obveznosti pa moramo vsi skupaj nekako spoštovati. 
Nakazal sem, kako gredo moje misli, prosim pa sedaj še ostale tovariše in 
tovarišice, da dajo sugestije za ustrezno rešitev. Tovariš Cene Matičič prosi 
za besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Izvršnemu svetu dajem podporo in vse priznanje, da je poskušal rešiti probleme 
šolstva, ki so nastali v tem obdobju. Vendar pa moram pri tem le izraziti svoj 
pomislek. 

Vsota, ki je potrebna za reševanje problemov šolstva, znaša približno 5 mi- 
lijard dinarjev. Ta vsota rezultira iz dveh naslovov. Nekaj čez 600 milijonov je 
potrebnih za zagotovitev minimalnih osebnih dohodkov, ki so sicer pod po- 
prečjem. Vse ostalo pa gre na račun povečanja obveznosti šol, katerih pa niso 
predpisale občinske skupščine in temeljne izobraževalne skupnosti, temveč smo 
jih predpisali mi. 

Izvršni svet se je torej odločil, da zagotovi teh pet milijard za sanacijo 
šolstva. Iz republiškega proračuna naj bi šlo v ta namen 2 260 000 000 dinarjev; 
v tem znesku je tudi tistih 600 milijonov, ki so namenjeni za urejanje osebnih 
dohodkov. Občinske skupščine pa bi morale na enak način iz svojih proračunov 
zagotoviti preostalih 2 900 000 000 dinarjev. Ker pa je očitno, da občinske skup- 
ščine tega denarja v danih razmerah verjetno ne bodo mogle dobiti, prihajamo 
z dvema zakonoma, ki skupno razbremenita obveznosti šolstva za približno 
1 300 000 000 dinarjev. Tako še vedno ostane na občinskih skupščinah obveznost 
v višini 1 600 000 000 dinarjev, če želimo zagotoviti, da bo šolstvo v letošnjem 
letu normalno poslovalo po normah, ki smo jih predpisali, in da bodo učitelji 
dosegali po letošnjem septembru poprečni osebni dohodek 840 dinarjev. Ne 
trdim, da občinske skupščine ne bodo zagotovile sredstev, vendar dvomim, da 
bodo to zmogle tiste občinske skupščine, ki imajo že brez tega velike težave s 
proračunom. V komisiji in v odboru smo ocenili, da bodo občinske skupščine 
dejansko zmogle zagotoviti približno polovico potrebne vsote, to je okrog 
800 milijonov dinarjev. 

S tem samo opozarjam, da bo kljub vsem še vedno primanjkovalo 800 mili- 
jonov starih dinarjev. To pomeni, da šolskega problema s tem še nismo rešili, 
kajti še vedno je odprto vprašanje, kje vzeti manjkajoči denar. Hvala lepa, 
tovariš predsednik. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo, prosim. Besedo ima 
tovarišica Ela Ulrih-Atena. 
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E 1 a U 1 r i h : Tovariš predsednik, tovariši poslanci in tovarišice poslanke. 
Mislim, da naši sklepi res dostikrat niso sinhronizirani in najbrž gre za tak 
pojav tudi sedaj. Čeprav močno podpiram zahteve in opozorila tovariša Ben- 
čine, pa moram vendarle osvetliti tudi drugo plat. 

Ko smo v začetku tega leta sprejemali letošnji proračun, smo burno raz- 
pravljali prav zato, ker v proračunu nismo videli jamstva za to, da bi se lahko 
področje izobraževanja in vzgoje kolikor toliko zadovoljivo rešilo. Te burne 
razprave so člani izvršnega sveta pomirili z obljubo, da bomo med letom pri- 
pravili potrebne ukrepe, če se bo pokazalo, da so sredstva za izobraževanje in 
vzgojo resnično premajhna. Z dodatnimi ukrepi, ki smo jih sprejeli, so se 
obveznosti za šolstvo še povečale, kar je pred menoj že omenil tovariš Matičič. 
V tej zvezi opozarjam še na razpravo na seji 12. junija, ko smo ustanovili komi- 
sijo, da pripravi stališča, ki smo jih sprejeli včeraj. Na seji 12. junija smo 
ponovno napadli izvršni svet, češ da spomladi ni hotel v proračunu zagotoviti 
zadostnih sredstev za šolstvo, zdaj pa prihaja s stališči, s katerimi praktično 
začenja reševati materialni položaj šolstva. Nadalje opozarjam še na naše vče- 
rajšnje sklepe in priporočila, s katerimi smo sprejeli stališča izvršnega sveta 
in se tako zavezali, da začnemo reševati materialni položaj v šolstvu. Ti sklepi 
pa ne pomenijo nič drugega, kakor rebalans proračuna in še celo vrsto drugih 
zakonskih ukrepov, med katerimi je tudi predlog, da se šolstvo oprosti pri- 
spevka od honorarnega dela, predlog za zmanjšanje obvezne rezerve izobražen 
valnih skupnosti in še številni drugi ukrepi, ki jih bo izvršni svet moral pred- 
lagati za uresničenje vseh včeraj sprejetih sklepov. 

Zahteve, ki se zdaj pojavljajo na področju izobraževanja, niso pretirane, 
to smo ugotavljali v vseh dosedanjih razpravah. Zdaj je nemara res težko 
naenkrat uskladiti vse obveznosti, ki smo jih sprejeli na različnih področjih in 
je treba vse tudi dosledno uresničiti. Zato ni razloga, da oklevamo s sprejemom 
predloženega rebalansa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, tovariš Miloš Polič ima besedo. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Nekdaj smo se že odločili, da ne sprejmemo nobenega sklepa, ne da bi bila 

za njegovo izvedbo zagotovljena sredstva. Danes pa ugotavljamo, da ni sredstev 
za uresničevanje naših sklepov o vprašanjih borcev. Na drugi strani pa smo 
našli sredstva za potrebe šolstva, ki so se pojavile kasneje. 

Naše ravnanje bo javno mnenje lahko razlagalo v tem smislu, da rešujemo 
vprašanja šolstva pod pritiskom in zaradi groženj, da bo prišlo do prekinitev 
dela — na drugi strani pa pustimo borce čakati, ker so pač tiho. Tudi zaradi 
tega leži na našem zboru velika odgovornost in bo moral svojo odločitev dobro 
opravičiti. 

Nadalje moramo upoštevati, da so občinske skupščine vsa razpoložljiva 
sredstva že angažirala prav za potrebe šolstva. Udeležil sem se sej dveh občin- 
skih skupščin, na katerih so te dodelile šolstvu zadnje rezerve in ne morejo v 
ta namen dati ničesar več. 

Menim tudi, da bi moral republiški sekretariat za finance pravočasno upo- 
števati nove potrebe in jih analizirati glede na zmogljivost proračunov. Zaradi 
vsega tega menim, da predlog rebalansa ni dovolj temeljito pripravljen in bom 
zato glasoval proti. 
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Predsednik dr Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. To- 
variš predsednik je opozoril, da sedaj razpravljamo o rebalansu proračuna in 
naj ne bi govorili o invalidskem dodatku. 

Ze na sejah odbora za družbeni plan in finance in odbora za proračun, kjer 
sem član, sem odločno zastopal stališče, da med letom ne spreminjamo finančne 
programe, bodisi na pritisk, bodisi po lastni pobudi. Zdi se mi, da smo določene 
odločitve že sprejeli pod pritiskom. Sprejeli smo jih tam, kjer je bil pritisk 
največji, kjer smo pravzaprav dobivali signale z ulice, to je bilo v primeru kli- 
ničnih bolnišnic, v primeru financiranja popustov za potovanja mladine, enako 
je sedaj z vprašanjem šolstva. Ne želim, da bi me kdo napačno razumel, kot 
da sem proti urejanju teh vprašanj. Vendar dvomim, če bo kakšen poslanec 
tega zbora lahko jutri svojo odločitev uspešno opravičeval pred tistimi borci, 
ki so dali svoje zdravje za današnjo družbeno ureditev in za to, kar danes 
imamo. 

Borcem-invalidom smo v začetku leta svečano obljubili, da bomo njihova 
materialna vprašanja letos uredili, zdaj pa jim bomo morali povedati, da nima- 
mo denarja. Čeprav sem 'kot član pristojnega odbora soglašal s predlaganim 
rebalansom, izjavljam, da bom glasoval proti, kolikor ne bo predlagatelj, tj. 
izvršni svet, vsaj nakazal rešitve problemov borcev-invalidov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Odrejam odmor, ki ga bomo uporabili 
za to, da najdemo v tej situaciji najustreznejšo rešitev. Sejo bomo nadaljevali 
ob 10. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tavarišice in tovariši, nadaljujemo s 
sejo. Ko smo sejo pretrgali, smo bili pri obravnavanju 12. točke našega dnev- 
nega reda, to se pravi, pri obravnavanju predloga zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije. Iz razprave pa 
izhaja, da je rešitev tega vprašanja v veliki meri odvisna od rešitve 19. točke, 
to se pravi od sprejetja predloga odloka o povečanju invalidskega dodatka. Po 
konzultaciji z večjim številom tovarišev, predvsem z nekaterimi predsedniki 
odborov sem prišel do vtisa, da bomo olajšali postopek, če v tem trenutku pre- 
trgamo obravnavo 12. točke in gremo na obravnavo 19. točke. Dajem predlog 
o pretrgan j u obravnave 12. točke in o prehodu na 19. točko v obravnavo. Zeli 
kdo od poslancev besedo? Ali lahko štejem vaš molk kot potrditev predloga? 

S tem pretrgujem obravnavo 12. točke dnevnega reda in prehajamo na 
obravnavo 19. točke, to je predloga odloka o povečanju invalidskega do- 
datka. 

Predlog odloka je predložil izvršni svet, ki je tudi predlagal v smislu 294. 
in 296. člena našega poslovnika, da ta predlog sprejmemo po skrajšanem po- 
stopku in ne glede na roke. Za predstavnika izvršnega sveta sta določeni tova- 
rišica Zora Tomič, član izvršnega sveta in tovarišica Majda Gaspari, republiški 
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. Ta odlok sta obravnavala odbor za 
zdravstvo in socialno politiko in zakonodajno-pravna komisija, in smo njihova 
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poročila prejeli. Ali želi kdo od predstavnikov besedo? Tovariš Jožko Štrukelj 
želi besedo. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Preden preidemo k obravnavi te točke dnevnega reda, želim dati v imenu 
izvršnega sveta ustrezno pojasnilo. 

Mislim, da je tovariš predsednik zbora zelo modro ravnal, ko je prekinil 
obravnavo prejšnje točke dnevnega reda in ugotovil, da je šla obravnava v 
smer, ki je pravzaprav nihče od nas ni želel. Takoj moram pojasniti, da je 
izvršni svet ob pripravljanju odloka upošteval vse probleme, ki so nastali na 
področju varstva borcev, ob tem pa seveda tudi vse probleme, ki so nastali 
na drugih področjih potrošnje. Predlagani odlok ne uresničuje v celoti sklepov 
skupščine z dne 27. marca letos. Kot sem že uvodoma povedal, smo bili takrat 
prepričani, vsaj po podatkih, ki smo jih prejeli od republiškega odbora zveze 
borcev, da bodo sredstva, predvidena v proračunu, zadostovala za rešitev vseh 
teh vprašanj. Kasnejše ugotovitve pa so pokazale, da 300 milijonov dinarjev 
za te namene ni dovolj. 

Mi smo želeli postopno urejati vsa ta vprašanja in tudi dokončno v skladu 
s sklepi rešiti celoten problem. Šele po kasnejših računih se je pokazalo, da 
znesek 300 milijonov ne bo zadoščal. Zato je izvršni svet na svoji seji sklenil 
umakniti odlok in predlagati sprejem zakona ali vsaj predloga za izdajo zakona, 
ki naj rešuje vsa vprašanja borcev tako kot določajo sklepi s predlogom, da 
skupščina sprejme sklep, s katerim naloži izvršnemu svetu, da do septembra 
tega leta predloži tudi način finančne rešitve primanjkljaja, ki bi nastal ob 
reševanju celotnega kompleksa vseh materialnih vprašanj, ki smo jih pred- 
ložili tej skupščini. V tej zvezi predlagam, da tovariš predsednik da besedo 
tovarišici Tomičevi, ki bo obrazložila predlagani odlok. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo želi še tovarišica 
Zora Tomič, da podrobneje objasni ta predlog. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Naj- 
brž je res težko govoriti o predlogu, katerega umikamo, kot ste že slišali. 
Vendar dovolite, da ob tem pojasnim razloge, zaradi katerih je izvršni svet 
skupščini predložil ta odlok, čeprav so drobci naše utemeljitve bili danes že 
obravnavani. 

Ko sta republiški in socialno-zdravstveni zbor letos v marcu razpravljala 
o sistemu družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce narodnoosvo- 
bodilne vojne, sta ugotovila, da je na področju invalidskega varstva pereč 
problem invalidski dodatek. Ta namreč ni prilagojen ekonomskim razmeram 
v naši republiki, zaradi česar mnogi invalidi, zlasti pa družinski upravičenci 
do dodatka, živijo v težkih gmotnih razmerah. Takrat je Skupščina SR Slove- 
nije sklenila, da bo do konca junija sprejela predpise s področja invalidskega 
varstva, za katere je pooblaščena z zveznimi predpisi, da bodo, citiram, omiljeni 
kriteriji za pridobitev pravice do invalidskega dodatka, da bo maksimalni inva- 
lidski dodatek zagotovljen v višini 350 N din in da bo vse to veljalo od 1. julija 
letos dalje. Zato je izvršni svet naročil republiškemu sekretariatu za zdravstvo 
in socialno varstvo, da pripravi predlog predpisa, v katerem bo vsebinsko in 
materialno konkretiziran sklep Skupščine SR Slovenije tako, da bo lahko iz- 
vršni svet pravočasno predložil skupščini predpise v obravnavo in sprejem. 
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Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je v mesecu maju letos 
anketiral 15 000 osebnih in družinskih vojaških vojnih invalidov, kajti zahte- 
vanih realnih kalkulacij, ki naj bi spremljale zakonski predlog, ni mogel dru- 
gače pripraviti. Zaradi tega je tudi prišlo do prekoračitve roka. Hkrati smo 
pripravljali osnutek predpisa, ki je bil v javni obravnavi, v organizacijah zveze 
borcev in tudi v občinskih skupščinah. S predlogom osnutka je prišel sekre- 
tariat na 34. sejo izvršnega sveta. Hkrati je sekretariat obvestil izvršni svet, 
da potrebujemo za uresničevanje skupščinskega sklepa 3 960 000 N dinarjev več, 
kakor smo v te namene zagotovili v republiškem proračunu. Izvršni svet se je 
znašel pred zelo težko nalogo, ker gre za zelo prizadeto kategorijo ljudi, kate- 
rim naša družba do sedaj ni posvečala zadostne pozornosti. Med 17 670 uživalci 
družinske invalidnine dobiva 4763 oseb invalidski dodatek. Poleg njih pa še 
1555 osebnih invalidov. Od skupnega števila 6318 uživalcev invalidskega do- 
datka je kar 3434 oseb brez kakršnih koli osebnih dohodkov, 1700 oseb pa ima 
manj kot 55 N dinarjev dohodkov od kmetijstva. Vedeti moramo namreč, da 
dobivajo invalidski dodatek le materialno ogroženi družinski invalidi, ki dobi- 
vajo za padlega svojca 12 N din invalidnine na mesec. Kolikšna je stopnja 
ogroženosti pri takšnih osebnih dohodkih, ni treba pojasnjevati. Poleg tega 
pa moramo imeti pred očmi, da gre za osamele, ostarele in za delo popolnoma 
nesposobne matere in očete padlih borcev NOV. Pogoj za pridobitev invalid- 
skega dodatka je namreč tudi starost — za ženske 55, za moške pa 65 let. 

Tudi to kaže, da gre resnično za najbolj materialno prizadete občane naše 
socialistične domovine, za katere je naglica reševanja skorajda pomembnejša 
od oblike rešitve. Kmetijski dohodki družinskih invalidov so, resnici na ljubo, 
mnogokrat le fiktivni in zaradi popolne onemoglosti ti ljudje ne dosegajo niti 
predpisanega katastrskega dohodka. To pomeni, da sedaj invalidskega dodatka 
ne dobijo niti tisti, ki bi ga glede na resnične dohodke morali dobiti. Invalidski 
dodatek , je po sedanji ureditvi enak v vsej državi. Raven sedanjega dodatka 
v SR Sloveniji že dolgo ne ustreza več. Materialni in socialni položaj uživalcev 
invalidskega dodatka, ki so brez dohodkov, oziroma tistih, ki imajo minimalne 
osebne dohodke, je tako slab, da se še komaj preživljajo, zaradi česar je njihova 
okolica čedalje bolj vznemirjena. Pri reševanju socialnih problemov občani ob 
vsaki priliki poudarjajo nujnost hitre pomoči in nočejo razumeti kakršnegakoli 
odlašanja. Ljudje vsepovsod nenehno poudarjajo, da je treba kar se da hitro 
ukrepati, saj gre vendar za starše padlih partizanov, ki zaradi ostarelosti in 
nemoči niso zaslužili take usode. Na drugi strani pa se je izvršni svet znašel 
pred danimi materialnimi možnostmi ob 300 milijonih, ki so v ta namen dolo- 
čeni v republiškem proračunu. 

Izvršnemu svetu se sedaj očita, da ne izpolnjuje svoje obveznosti, oziroma 
negira skupščinski sklep. Izvršni svet sodi, da tega ni mogoče tako interpre- 
tirati, ker je bil v preliminarnih razpravah in pri sklepanju o proračunu za leto 
1968 ves čas prepričan, da bodo predvidena sredstva zadoščala, kajti organiza- 
cija zveze borcev je postavila zahtevo v višini 750 milijonov za celo leto 1968. 
Prav zaradi tega je izvršni svet pristal na vse postavljene roke v skupščini. 

V usklajevalnih razgovorih med izvršnim svetom in predstavniki repu- 
bliškega odbora zveze borcev v februarju je bil namreč dosežen sporazum, 
da naj bi se pravice urejale na novo šele s 1. julijem, za kar bi zadoščalo 300 
milijonov. Tedaj nismo računali z rebalansom proračuna, temveč s polnim 
pokritjem obveznosti, kar pa so na žalost, najnovejši podatki demantirali. 
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Glede kalkuliranja izdatkov in dohodkov oziroma uravnavanja proračun- 
skih izdatkov z dohodki, so se v naši republiki upoštevale maksimalne možnosti 
črpanja vseh virov po naši oceni gibanja osebnih dohodkov, ki je predvidevala 
večje povečanje mase osebnega dohodka kot pa federacija. Zaradi tega je 
prišlo do razlike med zveznimi in republiškimi kalkulacijami. Federacija je 
namreč odstopila republiki 7,6'°/» zveznega prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja za kritje obveznosti glede invalidskih dajatev, ki jih je pre- 
nesla v republiko, in sicer v znesku 2 973 000 N dinarjev ob predvidevanem 
5'% povečanju mase osebnega dohodka. Ocena gibanja osebnih dohodkov v naši 
republiki pa je bolj optimistična in računa, s povečanjem za 8 »/o. Zaradi tega je 
dala ta stopnja vsoto 3 200 000 N dinarjev, ki so tudi izkazani v proračunskih 
dohodkih. Sodimo pa, da je pri tem vendarle treba izhajati iz dejstva, da ta 
sredstva, kakor tudi vsa sredstva proračuna, pomenijo višek dela, ustvarjenega 
v delovnih organizacijah v naši republiki in zaradi tega o njih ne moremo raz- 
pravljati kot o republiških ali zveznih sredstvih, ki jih enostavno razporejamo. 

Da bo pogled na to problematiko celovitejši, si dovolim spomniti ta zbor 
še na nekatera druga dejstva. V poprečju so se povečala proračunska sredstva 
za 6,5%, sredstva, namenjena za urejevanje materialnih vprašanj borcev, brez 
invalidskega dodatka, pa za okrog 19'%>. 

Kot vidite, se je izvršni svet znašel pred nalogo, da mora realizirati 
skupščinski sklep v okviru razpoložljivih sredstev. Kot sem že dejala, je po 
dokumentaciji lahko ugotovil, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo. Zato je 
moral izbirati med naslednjimi možnostmi: voditi neuravnovešeno proračunsko 
financiranje, dodatno obremeniti gospodarstvo ali pa poiskati kakšno začasno 
rešitev v skladu s skupščinskim sklepom. Glede na možnosti, med katerimi je 
lahko izbiral, moram povedati tudi njegovo stališče do neuravnovešenega pro- 
računskega financiranja. Do tega je bil v bistvu zelo rezerviran. Glede dodatne 
obremenitve delovnih organizacij oziroma gospodarstva pa je bil mnenja, da bi 
bilo treba prej konzultirati vsaj gospodarski zbor. Zato se mu je zdelo naj- 
primernejše, da se odloči za postopno Uresničevanje skupščinskega sklepa. V 
tem smislu je tudi predlagal odlok o povečanju invalidskega dodatka, ki obsega 
valorizacijo od 1. januarja 1968 dalje v višini 7,8 fl/o in povečanje invalidskega 
dodatka za maksimalno višino 350 N dinarjev od 1. julija dalje, kar bi bilo v 
skladu z našimi sedanjimi finančnimi možnostmi. 

S tem bi bila uresničena dva elementa sklepa skupščine, cenzusi pa naj 
bi še ostali taki, kot so bili v letu 1967, ko se je upošteval katastrski dohodek 
iz leta 1964. Pri tem nihče od sedanjih uživalcev ne bi izgubil pravice do inva- 
lidskega dodatka. Ob tej priložnosti pa je izvršni svet naročil republiškemu se- 
kretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, naj še nadalje intenzivno pripravlja 
predlog zakona, ponovno naj pregleda vse predvidene rešitve ter jih prouči, 
tako da bi lahko že v jeseni predložil skupščini predlog zakona z vsemi kazalci, 
ki so potrebni za kvalificirano odločanje in za polno uresničenje sklepa skup- 
ščine. V jeseni bo naš ekonomski položaj jasnejši, prav tako naše materialne 
možnosti v tem letu, pa tudi izhodišča za proračun naslednjega leta. Po mnenju 
izvršnega sveta bi tako lažje in bolj odgovorno odločali o potrebnih sredstvih 
in skupno ugotovili, kaj nam je storiti, da izpolnimo upravičena pričakovanja 
in zahteve, pa tudi sklepe, ki smo jih v tem zboru sprejeli. Izvršni svet je bil 
pri tem mnenja, da nas ne bi prav nič oviralo, če bi sprejeli tudi predpise z 
retroaktivnim učinkom od 1. julija dalje. 
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Glede na današnje razprave in spričo mnenj republiškega odbora zveze 
borcev ter skupščinskih odborov, ki sodijo, da je primernejše kompleksno re- 
ševanje problemov in prevzem večjih materialnih obveznosti kot jih je sedaj 
mogoče pokriti iz proračuna, umikamo predlog odloka in predlagamo današnji 
seji, da obravnava predlog zakona, ki je že v skupščini. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišica Tomičeva, prosil bi, da izvršni 
svet točno pojasni, kdaj in komu je bil predlog zakona poslan. To da je prejel 
predlog zakona tov. Benčina, in sicer informativno, še ni mogoče smatrati, da 
je bil ta predlog tudi formalno poslan v obravnavo. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tdvariši poslanci! 
Pri tem predlogu se sklicujem na 299. člen poslovnika in sicer na 3. odstavek. 
Moramo pa povedati, da je predlog za sprejem zakona po hitrem postopku že 
v skupščini in bo predložen vsak čas predsedniku skupščine, tovarišu Kraigher- 
ju, ki ga bo potem v skladu s poslovnikom predložil tudi predsednikoma zborov. 
Zato prosim za razumevanje in predlagam, da temu primerno spet spremenimo 
dnevni red, ali pa toliko počakamo, da se uredijo potrebne procesualne for- 
malnosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ugotavljam, da smo izčrpali obravnavo 
19. točke, ker je predlog, ki je bil osnova te točke, umaknjen. Sedaj bomo po- 
čakali, da dobimo od tovariša predsednika skupščine predlog zakona, nato pa 
bomo lahko sejo nadaljevali. Najprej bomo sklepali o razširitvi dnevnega reda, 
nato pa o samem predlogu zakona, pri čemer bomo morali kot prvo rešiti način 
postopka glede na predlog izvršnega sveta. 

Vračamo sp na 12. točko dnevnega reda, nadaljujemo z razpravo. 
Ali želi kdo besedo, (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem obravnavo zapiram in bi 
lahko prešli na glasovanje. 

Tovariš sekretar me opozarja na amandma zakonodajno-pravne komisije. 
Mislim, da je to edini amandma, katerega imamo k temu predlogu. Najprej mo- 
ramo ugotoviti v smislu našega poslovnika, ali je sklep našega zbora, da ta 
amandma zakonodajno-pravne komisije postane sestavni del osnovnega teksta. 
Je kak ugovor proti temu, (Ne javi se nihče.) Ker ni ugovora, ugotavljam, da 
je ta amandma postal sestavni del osnovnega predloga, ki ga dajem na glaso- 
vanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta predlog, da dvignejo roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti, (Dva poslanca dvigneta roko.) Se 
je kdo vzdržal? (Štirinajst poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968 sprejet z dvema 
glasovoma proti in 14 vzdržanimi. 

S tem smo izčrpali točko 12 in prehajamo na 13. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki je predlagal na podlagi 294. in 
296. člena našega poslovnika, da obravnavamo ta predlog po skrajšanem po- 
stopku kot zakonski predlog in ne glede na roke. Predsedstvo skupščine je ta 
predlog sprejelo in s svoje strani predlaga na podlagi 295. in 296. člena zboru, 
da ta predlog o postopku osvoji. Predstavnika izvršnega sveta sta tovariš Jožko 
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Štrukelj in Riko Jerman, republiški sekretar za finance. Prvo bomo razpravljali 
o proceduri, torej o skrajšanem postopku in o rokih. Zeli kdo v tej obravnavi 
sodelovati? (Ne.) Ce ne želi nihče, potem prehajamo na sklepanje o tem pred- 
logu in prosim tiste člane republiškega zbora, ki šo za to, da obravnavamo ta 
predlog po skrajšanem postopku in ne glede na roke, da dvignejo roko. (Ve- 
čina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu postopku? (Trije 
poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog, da se predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku in ne glede na roke, s tremi glasovi proti in 
z enim vzdržanim. 

S tem prehajamo na samo obravnavanje predloga zakona in vprašam pred- 
stavnika izvršnega sveta tovariša Štruklja ali želi dopolniti pismeni predlog? 
Prosim, tovariš Štrukelj ima besedo. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pred seboj imamo predlog zakona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji, 
ki v določenem smislu prav gotovo odstopa od standardnega modela organiza- 
cije upravne službe. Postavlja se vprašanje, zakaj nam je potreben zakon o 
tem vprašanju in še posebej, zakaj nam je potreben prav tak zakon. Danes 
je sicer zelo splošno prepričanje o tem, da potrebujemo učinkovito davčno 
službo v naši družbeno-politični skupnosti, manj jasno pa je, zakaj naj bi bil 
za to potreben poseben zakon, saj v našem sistemu vsaka družbeno-politična 
skupnost sama formira svojo upravo glede na svoje potrebe in svoje možnosti 
in zato ni potrebno nobeno specialno zakonsko pooblastilo. 

Tudi ne moremo reči, da smo danes brez davčne službe. Davčno službo 
imamo; vemo le, da je ta nezadostna in neučinkovita in bi jo bilo treba iz- 
boljšati. 

Ce torej danes sprejemamo poseben zakon o davčni službi v SR Sloveniji, 
moramo imeti za to dovolj tehtne posebne razloge. Take razloge dejansko ima- 
mo! Dovolite, da jih na kratko omenim. Predvsem je pomembno spoznanje, da 
brez učinkovite strokovne uprave tudi v naših razmerah ni mogoče uspešno 
upravljati splošnih družbenih funkcij. Predstavniški oziroma politično-izvršilni 
organi ter drugi samoupravni organi sami so v veliki meri brez moči, č6 nimajo 
na razpolago sposobnih strokovnih služb, ki delajo z ustrezno strokovno samo- 
stojnostjo in družbeno odgovornostjo. 

Ne mislim sicer, da je to docela novo spoznanje, vsekakor pa do zdaj še 
ni v zadostni meri vodilo do določenih ukrepov na področju uprave, za ustrezno 
utrditev njene družbene veljave kakor tudi za njeno večjo organizacijsko, ka- 
drovsko in strokovno ureditev, za njeno večjo tehnično opremljenost in tako 
dalje. To so splošna vprašanja naše javne uprave, ki se sicer še proučujejo. 2e 
danes pa je treba na nekaterih področjih storiti tudi neposredne ukrepe, ker 
sicer nastaja z vsakim dnevom večja družbena škoda. Zato je pričujoči zakon v 
določenem smislu le predhodnica nadaljnjih ukrepov, ki jih bo treba na splošno 
storiti na področju naše javne uprave. 

Drugo, kar bi želel povedati, je dejstvo, da smo se pri nas v preteklem 
času sicer precej ukvarjali z vprašanji javne uprave, vendar pa ne toliko z 
vsebinskimi problemi posameznih upravnih služb, zaradi katerih so posamezni 
upravni organi postavljeni, ampak mnogo bolj z notranjimi problemi odnosov 
upravnih organov, zlasti pa s problemi samoupravljanja v teh organih, na pri- 
mer s problemi delitve osebnih dohodkov, s problemi delovnih razmerij in po- 
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dobno. Težišče prizadevanj je bilo usmerjeno na same delovne skupnosti v uprav- 
nih organih, zanemarjeni pa so ostali drugi odnosi, ki so bistvenega pomena za 
funkcioniranje javnih strokovnih služb. To so odnosi teh služb s predstavniškimi 
in politično-izvršilnimi organi ustreznih družbeno-političnih skupnosti na eni 
strani ter njihovi odnosi z istovrstnimi strokovnimi službami širše družbeno-po- 
litične skupnosti na drugi strani. Bistvena značilnost organizacije naše javne 
uprave je namreč v tem, da ima vsaka družbeno-politična skupnost svoje uprav- 
ne organe, ki delujejo samostojno in so za svoje delo odgovorni svoji skupščini 
oziroma svojim politično-izvršilnim organom. Pri tem pa je neposredno operativ- 
no izvrševanje zakonov in vseh drugih predpisov v pristojnosti občinskih uprav- 
nih organov. V takem sistemu je možno, da se pri izvrševanju zakonov in pri 
opravljanju drugih upravnih služb1 zanemarijo širši družbeni interesi, da se zako- 
ni slabo izvršujejo ali se sploh ne izvršujejo, da se službe pomanjkljivo organizi- 
rajo ali se sploh ne organizirajo. Prav nič ne pretiravam, če trdim, da ta ne- 
varnost ni zgolj teoretična, temveč zelo stvarna, ker v teh odnosih ni zagotov- 
ljeno, da bodo pri delu posameznih upravnih služb usklajeni interesi ožjih in 
širših samoupravnih skupnosti. Opisani sistem organizacije uprave zahteva po- 
sebno čvrst sistem odnosov med vsemi dejavniki, ki so nosilci različnih druž- 
benih intereso-v. Pri tem pa je vsako negiranje teh interesov lahko izredno škod- 
ljivo. Mislimo, da se prav pri obstoječi davčni službi najbolj jasno kaže pro- 
blematična anatomija javne službe, ki deluje za vse družbeno-politične skup- 
nosti, odvisna pa je izključno od organov občine ali celo od delovne skupnosti 
občinske uprave. 

Tretji element, ki ga želim poudariti, je sama vsebinska plat davčne službe. 
Nobenega dvoma ni, da se je pomen te službe bistveno povečal v procesih, ki 
jih je sprožila reforma. Sprostitev ekonomskih zakonitosti na področju gospo- 
darstva zahteva opredelitev vloge zasebnega sektorja, ki predstavlja znaten 
ekonomski in finančni potencial v naši družbi. Razen tega naraščajo tudi pre- 
jemki znatnega dela prebivalstva, ki predstavljajo čedalje pomembnejši vir 
dohodkov za financiranje splošnih družbenih potreb. Pomanjkanje davčne službe 
nam povzroča večkratno škodo. Poleg tega, da ni mogoče ustrezno zajemati 
določenih dohodkov za financiranje splošnih družbenih potreb, ni mogoče voditi 
ustrezne davčne politike, ki bi morala biti predvsem instrument ustrezne eko- 
nomske in socialne politike. Ne nazadnje tako stanje omogoča nastajanje druž- 
benih ekscesov, neupravičenih zaslužkov, na katere mora biti še zlasti pozorna 
družba, ki gradi socializem. V zadnjih nekaj letih se je zaradi sprostitve osebne 
iniciative vidno razširil krog zasebnih dejavnosti. Vsak dan nastajajo novi po- 
klici in dejavnosti, ki ponovno oživljajo ali pa nastajajo zaradi izrednih do- 
sežkov v tehniki in drugih dejavnostih. Te dejavnosti moramo spremljati, evi- 
dentirati ter predlagati primerne ukrepe za njihovo urejanje tudi zaradi za- 
jemanja dohodkov. Tega doslej skorajda nismo delali in smo zato iz že znanih 
razlogov prišli v položaj, katerega dobro poznamo. 

Zdi se mi, da razpravljamo o tem zakonu v skupščini še pravočasno, da 
bomo to službo lahko organizirali in pripravljali na nove naloge. To je še po- 
sebej pomembno, če se bomo v bodoče izogibali avtomatičnemu zajemanju do- 
hodkov iz proizvodnje ali prispevkov iz osebnih dohodkov in bomo iskali nove 
oblike obdavčitve predvsem na področju potrošnje. Pomembnejši predpis, ki ga 
pripravljamo v tej zvezi, zadeva prispevek iz skupnega dohodka, ki bo vseboval 
različne elemente, reguliranje socialnih in gospodarskih problemov. 
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Zato mora biti davčna služba kvalitetna, učinkovita in dobro organizirana. 
Zakonski predlog, ki je pred nami, poskuša reševati prej navedeno problema- 
tiko na način, ki naj bi zagotavljal učinkovito organizacijo in funkcioniranje 
davčne službe ob ustrezni udeležbi samoupravnih organov občin in republike, 
pri tem pa upošteval ustavna načela o odnosih med družbeno-političnimi skup- 
nostmi in še posebej načela v zvezi z organizacijo uprave. Konstrukcija pred- 
loga samega je pojasnjena v obrazložitvi tega predloga. Čeprav ureditev davčne 
službe, kakršna se predvideva v tem predlogu, odstopa od splošnega modela 
organizacije naših upravnih služb, je taka ureditev prav gotovo v skladu z na- 
ravo te službe; prav tako pa tudi ne izstopa iz okvirov, ki jih za organizacijo 
upravnih služb določa ustava. Zato izvršni svet predlaga, da ta zbor sprejme 
zakonski predlog v predlaganem besedilu. 

Tovariš predsednik, na koncu želim sporočiti naša stališča do amandmajev. 
Izvršni svet sprejema amandmaje, ki so bili predlagani s strani zakonodajno- 
pravne komisije in drugih predlagateljev, kakor tudi amandma tovariša Mi- 
lana Vižintina k 1. členu. Ne sprejema pa amandmaja zakonodajno-pravne 
komisije k drugemu odstavku 2. člena predloga zakona, kjer je rečeno, da je 
davčna uprava SR Slovenije republiški upravni organ v sestavi republiškega 
sekretariata za finance, njeno organizacijo in sistemizacijo delovnih mest pa 
določa republiški sekretariat za finance. Ne sprejemamo amandmaja zakono- 
dajno-pravne komisije, ki predlaga, da daje republiški sekretar za finance le 
soglasja k aktom o organizaciji in sistemizaciji. To pa utemeljujemo s tem, da 
je davčna služba posebna služba, nad katero mora imeti ingerenco sekretar za 
finance in to v hitrem postopku. Bojimo se, da bi ta služba, kljub potrebi, 
morda le zaposlila preveč ljudi; da te službe še ni in je zato mora nekdo šele 
ustanoviti. To pa naj uredi republiški sekretar za finance. Poleg tega so naš 
predlog podprli trije odbori tega zbora, iri sicer odbor za organizacijsko-poli- 
tična vprašanja, odbor za finance in družbeni plan ter odbor za proračun. Ven- 
dar, če bi skupščina le sprejela ta amandma, izvršni svet ne bi izvajal kon- 
sekvenc. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Predlog zakona so obravnavali odbor za 
organizacijsko-politična vprašanja in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala 
pismeni poročili. Ali želi morda poročevalec odbora za organizacijsko-politična 
vprašanja besedo? Besedo ima tovariš Klemenčič. 

Milan Klemenčič: Odbor za organizacijsko-politična vprašanja re- 
publiškega zbora sprejema amandma Milana Vižintina; prav tako sprejema vse 
ostale amandmaje, razen amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 2. členu. 
Predlog za spremembo 2. člena zakonskega predloga, ki ga je dala zakonodajno- 
pravna komisija, ne rešuje zadovoljivo problemov uveljavljanja samoupravnih 
pravic delovnega kolektiva pri določanju organizacije in sistemizacije delovnih 
mest v davčni upravi Socialistične republike Slovenije, ker po njegovi dikciji 
sploh ne more priti do ustanovitve tega organa, ki ga dejansko še ni. Zato od- 
bora sodita — predvsem odbor za organizacijsko-politična vprašanja — da spre- 
membe v takšni obliki ni mogoče sprejeti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? Tovariš Česnik ima besedo. 
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Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naša komisija je po podrobnejšem obravnavanju tega zakona sprejela vrsto 
amandmajev, ki jih sprejema izvršni svet in tudi skupščinski odbori. Ostalo je 
samo nesoglasje pri amandmaju k 2. členu, ki določa, da ima republiški sekre- 
tar za finance neposredne ingerence do delovne skupnosti bodočega republi- 
škega organa davčne uprave, ki je v njegovi sestavi, s tem, da lahko vsak čas 
odreja sistemizacijo in obseg te davčne službe. Moram takoj na začetku pouda- 
riti, da amandma naše komisije ne meri na to, da bi bila določba 2. člena pred- 
laganega zakona nezakonita oziroma v nasprotju z ustavo, temveč menimo, da 
je samo neskladna s pravnim sistemom in neobičajna. To pa bom poskušal ob- 
razložiti, kolikor niso razlogi že navedeni v obeh poročilih naše komisije. 

V obstoječem republiškem zakonu o samoupravljanju delovnih ljudi v 
upravnih organih v SR Sloveniji je določeno, da je akt o sistemizaciji delovnih 
mest določena samoupravna pravica delovnega kolektiva in ga ta sprejema v 
soglasju s predstojnikom tega organa. Tak sistem je v celoti uveden pri vseh 
državnih organih. Izjeme ni niti pri organih za notranje zadeve. S predlaganim 
zakonom pa bi se za področje davčne uprave določila izjema tako, da bi repu- 
bliški sekretar za finance neposredno določal sistemizacijo za organ davčne 
službe mimo delovne skupnosti tega organa. Menimo, da. sekretar za finance v 
okviru obstoječe ureditve ne more imeti večjih pravic do kolektiva v njegovi 
sestavi, kakor do svojega lastnega kolektiva, v tem primeru sekretariata za 
finance, in bi bila to precej neobičajna izjema v sedanji ureditvi. Ce bo v bo- 
doče zakon, ki se pripravlja, to izjemo uveljavil kot pravilo za vse državne 
organe, seveda komisija nima ničesar proti temu. Ce je akt o sistematizaciji tako 
pomemben, da se odločanje o njem odvzema kolektivu in daje v izključno od- 
ločanje predstojniku, potem je seveda treba odnose urediti sistemsko, ne pa na 
ta način, da ustvarjamo izjemo v organu davčne službe, medtem ko take izjeme 
nimamo niti pri organu za notranje zadeve, glede katerega menimo, da je še 
bolj centraliziran in deluje na bolj občutljivem področju ter so v njem verjetno 
ti odnosi še bolj občutljivi. 

Z ostalimi amandmaji, tako poslanca Milana Vižintina, kakor tudi odbora, 
se strinjamo in komisija nima pripomb. 

V svojem lastnem imenu pa želim, glede na predlog zveznega zakona, ki 
sem ga sedajle dobil, predlagati amandma, da bi se 5. člen dopolnil v tem 
smislu, da prispevajo sredstva za delo davčne službe, poleg občine in republike, 
tudi drugi uporabniki uslug te službe v skladu s posebnimi pogodbami. Predlog 
zveznega zakona, ki ga imam pred seboj, vsebuje namreč tudi tole določilo: »Za 
delo, ki ga imajo občinski upravni organi z odmero in pobiranjem dohodkov 
samoupravnih organizacij, je lahko predpisano, da plačujejo te organizacije 
povračilo na način in po merilih, kot to določa republiški zakon.« Ce bi 5. člen 
spremenili v predlaganem smislu, bi verjetno s tem že določili način in merila, 
po katerih se v skladu s posebnimi pogodbami določajo prispevki drugih orga- 
nizacij, za katere davčna služba izterjuje dohodke. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Odpiram obravnavo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima Vladimir Vrečko. 

Vladimir Vrečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V zvezi z amandmajem tovariša Milana Vižintina menim, da je treba 
še podrobno pregledati besedilo, ki se po amandmaju glasi: »davčna služba ob- 
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sega opravljanje zadev v zvezi z odmero in izterjavo prispevkov, davkov in 
drugih družbenih obveznosti občanov.« To vendar ni logično, kajti družbena 
obveznost občana je šolstvo, vojska, zdravstvo in tako dalje, kar pa nedvomno 
ne spada v pristojnost davčne inšpekcije. Zato prosim tovariša poslanca Vižin- 
tina, da sam spremeni besedilo amandmaja tako>, da bo logično povedano. Če že 
moramo uporabljati besedo »opravljanje« in govorimo, da davčna služba »oprav- 
lja« zadeve, potem so to zadeve v zvezi z izterjavo prispevkov, davkov in dru- 
gih finančnih obveznosti občanov, ne pa družbenih obveznosti. Če bi sprejeli 
amandma brez spremembe, bi bil zakon nelogičen in nesmiseln. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Pripomba je absolutno na mestu in mi- 
slim, da imamo priliko, da sedaj to vprašanje še razčistimo. Besedo ima Milan 
Vižintin. 

Milan Vižintin: Tovarišice in tovariši poslanci! Z amandmajem že- 
lim doseči uskladitev določenih služb, ki jih danes občinske skupščine že oprav- 
ljajo. Če že sprejmemo nov zakon, po katerem naj enotna davčna služba ureja 
ta vprašanja, potem je prav, da ureja vsa vprašanja na področju financ. Ne bi 
bilo prav, da bi davčna služba pobirala samo prispevke in davke, z ostalimi da- 
jatvami pa bi se še naprej ukvarjale druge občinske upravne službe. Menim, 
da bi morali z zakonom postaviti za vse to enotno službo, ki bi združevala vse 
zadeve glede finančnih obveznosti občana do družbene skupnosti. Upravni 
organ, na primer, že sedaj pobira tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje 
kmetov. V novo službo bi lahko vključili pobiranje prispevka za zbornico, na- 
dalje tudi vodni prispevek, katerega sedaj pobira služba družbenega knjigo- 
vodstva in se odmerja v republiki. Prav tako izvajanje izvršbe sodnika za pre- 
krške. Prispevek za uporabo mestnega zemljišča bi morala pobirati upravna 
služba, ker ona tudi izdaja odločbo. Enako velja za razne prispevke na podlagi 
dogovorov z gospodarskimi organizacijami. Skratka, takih zadev je veliko. Mi- 
slim, da je intencija tega zakona ta, da reformiramo enotno službo in prek 
enotne službe urejamo vsa ta vprašanja. To so vprašanja finančne narave, ne 
pa drugačne obveznosti, na primer, da moraš obvezno hoditi v šolo, ali moraš 
v vojsko. 

Glede na vse navedeno menim, da je smisel amandmaja v povezavi z be- 
sedilom celotnega zakona dovolj razumljiv; nimam pa ničesar proti temu, da 
se morda najde za ta smisel še boljše besedilo. 

Poleg tega mislim, da lahko službo tako organiziramo bolj racionalno, kajti 
v perspektivi bo ta služba najbrž postala medobčinska. Zato je tembolj upravi- 
čeno, da tej službi zaupamo Celoten sklop finančnih vprašanj, ne samo prispevke 
in davke. Če se predstavniki izvršnega sveta in pa zakonodajno pravna komisija 
strinjajo, lahko besedilo: »in drugih družbenih obveznosti«, nadomestimo z be- 
sedilom: »in drugih finančnih obveznosti občanov«; pristanem pa tudi na kak- 
šno drugačno izboljšavo besedila amandmaja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Cene Matičič želi besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se z mnenjem tovariša Vižintina. Morda bi ustrezala takale formula- 
cija: »Davčna službo obsega opravljanje zadev v zvezi z odmero in izterjavo 
prispevkov, davkov in drugih družbenih obveznosti finančne narave.« 



63. seja 163 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Besedo želi tovariš 
Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želim biti čisto kratek in spregovoriti nekaj besed v zvezi z amandmajem k 
2. členu. 

Naš odbor je bil mnenja, da je davčna služba delikatne narave in da je 
treba predvsem inšpekcije organizirati tako, da bi bile čimbolj učinkovite. Zato 
naj bi bila republiška davčna uprava organ v sestavu republiškega sekretariata 
za finance, ki je odgovoren za davčno politiko in zato tudi za delo davčne upra- 
ve ter inšpekcije znotraj te službe. Predlog izvršnega sveta je treba podpreti in 
sprejeti, čeprav ne zanikam možnosti, da taka ureditev predstavlja precedens. 
Dejstvo je, da si le želimo učinkovite davčne službe in smo v tem namenu 
enotni; menim pa, da s predlagano ureditvijo, niso okrnjene samoupravne pra- 
vice delovne skupnosti organa davčne službe. Želim tudi poudariti, da je ta 
služba verjetno prav tako delikatna kot notranja uprava in druge podobne 
službe. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Poleg tega, kar je omenil tovariš Majerič, obstaja še drug argument. Imamo 
namreč že prvo gradivo o organizaciji republiške uprave. Poleg tega vsi vemo, 
da se pripravljajo določene davčne spremembe, ki se bodo nanašale tudi na 
republiško upravo. Ko bo vse to urejeno, bo ta del organizacijskih predpisov 
verjetno treba vključiti v predpise, ki bodo sledili kasneje. Tokrat gre samo za 
to, da republiška skupščina omogoči republiškemu sekretariatu za finance, ki je 
sicer odgovoren za izvajanje teh pomembnih upravnih nalog, da to službo pri- 
pravi in jo organizira kar se da hitro in kar se da učinkovito. To je samo še en 
detajl, še en vzrok, zaradi katerega odločno zavračamo amandma zakonodajno- 
pravne komisije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče) 
Ce ne, potem prosim sam za besedo. 

Podpredsednik Marija Mesarič (prevzame vodstvo seje): Svoj pri- 
spevek kot poslanec bi rad dal predsednik našega zbora, tovariš dr. Joža 
Vilfan. 

Dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Rad bi pojasnil, kako bom 
glasoval pri tem zakonu. 

Predvsem bi hotel reči to, da nisem imel prilike, da bi se poglobil v vse 
podrobnosti tega pred nami ležečega načrta, temveč sem ga bolj ali manj ob- 
ravnaval kot začasno rešitev, v smislu izvajanj tovariša Kolarja, ki je rekel, 
da tako in tako pričakujemo predloge o ureditvi republiške uprave. Sedaj, ko 
pa sem poslušal ekspoze tovariša Štruklja, se mi je zdelo, da so v tem načrtu 
neki elementi, ki mi nalagajo previdnost pri glasovanju. Če se dobro spominjam, 
je tovariš štrukelj govoril o problematični anatomiji naših upravnih služb. 

Iz konteksta bi se dalo razumeti, da so problematične komune, ki izvršujejo 
vse zakone od občinskih do republiških in zveznih zakonov. Mnenja pa sem, da 
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je to eden od osnovnih elementov našega sistema, seveda pa s tem ne zanikam, 
da so problemi, ki jih je tovariš Štrukelj omenil in da prihaja do različnega 
izvrševanja ali pa celo do neizvrševanja raznih republiških ali pa zveznih za- 
konov. To pa je, po mojem mnenju, zvezano s kompleksom inšpekcij in po 
prejšnjih predpisih celo z javnim tožilstvom, ne pa s problematično anatomijo 
upravnih služb. 

Ce konstatiramo, da so pri izvajanju ideje, da osnovne družbene enote 
izvajajo vse predpise, določene slabosti, katere so logična posledica tega, da so 
te osnovne enote v zelo različnih situacijah in z zelo različnimi sposobnostmi, 
potem moramo paziti, kako nameravamo odpraviti te slabosti. Jaz nikakor ne 
bi mislil, da je pri tem dobro govoriti o problematični anatomiji naših upravnih 
služb. To je eden izmed mojih pomislekov. 

Druga moja misel pa je v tem, da je moj pomislek še mnogo tehtnejši spričo 
amandmaja, ki ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija. Mislim, da je 
argument tovariša Česnika, da ne moremo odstopati od sistema, ki smo ga spre- 
jeli celo za notranjo upravo in da ne smemo odstopati od tega tudi pri rešitvi 
davčne službe, zelo prepričljiv. Zdi se mi, da se skuša s tem predpisom izkori- 
ščujoč splošno družbeno zaskrbljenost za pravilno reševanje davčne službe, uva- 
jati nove principe v samo organizacijo uprave. Povem vam, da bom glasoval 
za amandma zakonodajno-pravne komisije, če pa bo odbit, se bom glasovanja o 
zakonu vzdržal, izražujoč s tem zaskrbljenost, da s tem, da odstopamo od 
amandmaja zakonodajno-pravne komisije, dejansko uvajamo v našo upravo nove 
elemente, tuje našemu sistemu. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Kdo želi besedo? Tovariš 
Česnik. Prosim. 

Janko Česnik: Želim samo v nekaj besedah odgovoriti na trditve od- 
borov, da je s tem, če se predlagana ureditev ne izvede, nekako ogrožena ustano- 
vitev davčne službe. Doslej smo vedno postavili nekoga, ki je službo organiziral; 
v tem primeru je to lahko predstojnik finančnega organa ali pa predstojnik 
davčne službe. Ne strinjam se tudi z navedbami predstavnika izvršnega sveta, 
da davčne službe danes nimamo. Nekaj te službe je in ljudi v njej, zaradi česar 
najbrž ne bo treba službe postavljati povsem na novo in s povsem novimi 
ljudmi. Vierjetno bo najprej postavljen predstojnik davčne službe, ki bo sestavil 
sistemizacijo te davčne službe. K tej sistemizaciji naj bi potem dal soglasje 
republiški sekretar za finance. 

Zato moramo odbiti pomisleke, da bodo sedaj, če se sprejme amandma naše 
komisije, imeli težave pri ustanavljanju komisije. Doslej smo vedno najprej 
ustanovili organ in šele potem postavili sistemizacijo. Taka je dosedanja praksa 
v ustanavljanju republiških organov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Jože 
Pacek ima besedo. 

Jože Pacek: Pravzaprav želim predvsem povedati, da se pridružujem 
pomislekom, ki jih je izrekel naš predsednik zbora. Čeprav bo to morda nekoliko 
karikirano, bi dejal zlasti v zvezi z določbo 2. člena zakona, kot je predlagan, 
da mi rahlo zaudarja po nekdanji uniformi in orožju, ki ga je nosila davčna 
služba. Kljub temu, da želimo imeti učinkovit instrument izvajanja davčne po- 
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litike, ki je danes brez dvoma v splošnih političnih razpravah osrednje vpra- 
šanje, katerega moramo urediti in si razlagam ta predlog zakona kot prvi korak 
k taki sistematični ureditvi, vendarle ne bi smeli določeno gibanje v družbenem 
razvoju, se pravi tudi samoupravljanje v delovnih skupnostih upravnih organov, 
zdaj obrniti za 180 % in kreniti v povsem drugo smer, preden bi imeli zadosti 
argumentov za sklep, da je to povsem neuspešno. 

Poudarjam, da sem nekoliko karikiral. S tem sem hotel pravzaprav opozo- 
riti na idejno plat našega razmišljanja in smatram, da je vprašanje, o katerem 
govorimo, vendarle tako pomembno, da bi bilo treba v našem zboru sedaj ven- 
darle resno razmisliti, ali je treba narediti ta preokret v soodločanju delovnih 
skupnosti. Položaj delovnih skupnosti v upravnih organih je že po obstoječih 
predpisih drugačen kot položaj samoupravljalcev v delovnih organizacijah; ali 
naj njihovo vlogo že povsem opustimo in gremo v drugo smer? Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Besedo ima tovariš Slavko Jakofčič. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Želim le povedati svoje mnenje k obema predloženima amandmajema. 

Strinjam se z amandmajem tovariša Vižintina. Težko pa bi se strinjal z 
amandmajem tovariša Česnika, ki ga izvaja iz amandmaja tovariša Vižintina; 
predvsem zaradi tega, ker menim, da je določba, po kateri se sredstva za finan- 
ciranje davčne politike določajo v odstotku od pobranih davkov, v zakonu zato, 
da bi davčno službo stimulirala za čim boljšo izterjavo davkov. Kakor hitro 
vežemo nagrajevanje te službe tudi na vse prispevke, ki so v proračunih bi- 
stveno večji, to pomeni, da je ta služba praktično nagrajevana z gibanjem ce- 
lotnega proračuna in ni več stimulirana za izterjavo davkov. Če hočemo ohra- 
niti prvotni smisel zakona, moramo kljub amandmaju tovariša Vižintina ostati 
pri nagrajevanju te službe v odvisnosti do izterjatve davkov. Mislim, da bi to 
bolj ustrezalo nagibom za ustanovitev te službe. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Jakofčič. Za besedo 
je prosil Vladimir Zupančič. Prosim. 

Vladimir Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker sem sode- 
loval v razpravah o predlogu zakona v odboru in se posebej zanimam za uprav- 
na vprašanja, želim pojasniti, zakaj sem se opredelil proti amandmaju zakono- 
dajno-pravne komisije k 2. členu zakonskega predloga. Ne gre namreč za ne- 
razumevanje ali premajhno politično pozornost. 

Ko smo o tem razpravljali, sem tudi sam z veliko zaskrbljenostjo gledal na 
ta zakonski predlog. Vendar smo upoštevali predvsem to, da te delovne skup- 
nosti še ni in tudi ne sistemizacije, h kateri naj bi dal svoje soglasje republiški 
sekretar za finance. Ce akta ni, tudi ne more biti soglasja zanj. Samo iz tega 
razloga smo amandma zavrnili in tudi sam mislim, da ni sprejemljiv. Lahko pa 
ga sprejmemo, če dodamo 2. členu na koncu še besedilo: »po posvetovanju« ali 
pa »v soglasju z delovno skupnostjo sekretariata za finance«; torej z že obsto- 
ječo delovno skupnostjo. V zvezi s tem pravi tovariš Cesnik, da najprej ime- 
nujemo predstojnika tega organa, ki ga danes še nimamo. To je sicer res, toda 
delovna skupnost se tudi mora konstituirati in postaviti svet delovne skup- 
nosti. Imenovanje predstojnika pa še ne pomeni konstituiranja take delovne 
skupnosti. Zaradi tega bi bilo mogoče sprejeti amandma zakonodajno-pravne 
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komisije le v tem smislu, da bi republiški sekretar za finance dal soglasje k 
aktu o sistemizaciji, katerega bi sprejela delovna skupnost republiškega sekre- 
tariata za finance. 

Ker smo že tu, bi rad še nekaj rekel. Gotovo je, da danes s sprejemom 
tega zakona ustvarjamo nekaj novega v sistemu delovanja naših upravnih 
organov, čeprav vas moram opozoriti na člene od 127 do 193 naše republiške 
ustave, ki te možnosti glede inšpekcijskih služb že daje vse od sprejema ustave. 
Ce gledamo s te strani, to ni nič novega. Mi vsi smo priča, v tem zboru, vrsti 
kritik, ki zadevajo izvršni svet, republiške upravne organe in občinske upravne 
organe. Kadar smo prizadeti, osebno ali družbeno, zahtevamo drugačen položaj, 
drugačno odgovornost in drugačno učinkovitost upravnih organov v naši re- 
publiki. To bomo lahko zagotovili tudi z ustreznim položajem uprave v našem 
sistemu. Moram reči, da sem sodeloval v obravnavi poročila komisije o stanju 
naše uprave. Tudi jaz sem izrazil bojazen, da lahko predlog zakona o davčni 
službi pomeni procedens in bodo tudi v drugih republiških upravnih organih 
poskušali uvesti take odnose. Take težnje nedvomno so pri mnogih tovariših, ki 
delajo v upravi. 

Iz ustave jasno izhaja, da takšna razmerja lahko postavimo samo v inšpek- 
cijskih službah, ne moremo pa take ureditve uporabiti pri drugih upravnih 
organih, ker bi sicer — kar je tovariš dr. Vilfan prej dejal — porušili temelje 
našega komunalnega sistema. Mislim pa, da na drugih področjih do takih ure- 
ditev ne bo prišlo, če se izrecno omejimo na predlagani zakon in kasneje more- 
biti še na inšpekcijske službe. 

Sicer pa bomo kmalu kompleksno obravnavali celotno ureditev naše uprave 
in inšpekcijskih služb. Zato ne bi mogli reči, da smo se o sistemskih vprašanjih 
uprave že danes odločili. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Cene 
Matičič. 

Cene Matičič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tudi 
jaz sem v načelu proti amandmaju, ki ga je dala zakonodajno-pravna komisija, 
vendar spodbujen z zaskrbljujočimi besedami našega predsednika in izjavami 
predstavnikov zakonodajno-pravne komisije predlagam naslednje besede dru- 
gega odstavka 2. člena: 

»Davčna uprava SR Slovenije je republiški upravni organ v sestavi repu- 
bliškega sekretarja za finance; njeno organizacijo določa republiški sekretar za 
finance.« Temu se doda nov stavek: »Sistemizacijo delovnih mest določata v 
skupnem soglasju republiški sekretar za finance in predstojnik občinskega 
upravnega organa davčne službe.« 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Slavko Zalokar. 

Slavko Zalokar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kadar razpravljamo o teh problemih, smo naravnost zaskrbljeni zaradi druge 
strani tega vprašanja. Letos razpravljamo o tem, kako neučinkoviti in neorga- 
nizirani smo na tem področju davčnih služb. Vse družbeno-politične organizacije 
že leto nazaj razpravljajo, kako se je treba organizirati, kako zajemati dohodke, 
kako moramo te službe narediti učinkovite in tako dalje; ko pa poskušamo 
narediti prvi korak v tej smeri, smo naenkrat zaskrbljeni. Mislim, da je ta 
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zaskrbljenost povsem nepotrebna. Na koncu koncev bo tudi še tako razvejan 
sistem, samoupravljanja zahteval učinkovito upravo in predvsem zelo učinkovite 
in zelo koncentrirane davčne inšpekcijske službe. Zaradi tega sem za to, da 
sprejmemo zakon brez vseh teh dodatkov in iskanja nekakšnih kompromisov. 

V zvezi s stališčem tovariša Jakofčiča menim, da nobena udeležba v dohodku 
od davkov ne bo uspešna, če davčne službe ne organiziramo tako kot je pred- 
lagano. Povsem vseeno je ali je ta služba stimulirana le z udeležbo pri realizi- 
ranih davkih ali pa dobiva svoje dohodke še iz drugih. 

V občinskih skupščinah želimo imeti vse davčne in finančne službe zdru- 
žene — da ne zbiramo na enem mestu davkov in prispevkov, na drugem izter- 
jujemo denarne kazni sodnika za prekrške, na tretjem denar za socialno zava- 
rovanje, na četrtem prispevke delovnih organizacij, in tako dalje. Ce želimo 
imeti učinkovito službo, jo organizirajmo na enem mestu, da bomo tudi vedeli, 
kaj se v njej dogaja, v nasprotnem primeru bomo ostali pri starem in na na- 
slednjem zasedanju ugotavljali, da smo na tem področju ostali neučinkoviti. 
Hvala! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, besedo ima Milan Klemenčič. 

Milan Klemenčič: Ko smo v odboru razpravljali o zakonskem pred- 
logu, smo imeli pred očmi prav neučinkovitost sedanje ureditve davčne službe. 
Pri tem smo ugotavljali tudi njeno neenostnost, saj je davčna služba v občinah 
zelo različno postavljena. S predlagano zakonsko ureditvijo pa predvsem že- 
limo napraviti red na tem področju. 

Pričakoval bi, da bodo predvsem občine nasprotovale predvideni ureditvi 
— ugotavljamo pa nasprotno, da občine v glavnem podpirajo zakonski predlog, 
ker želijo red v davčni službi. 

Do tako polemičnih razprav ob predlaganem zakonu pa prihaja, po mojem 
mnenju, predvsem zato, ker zakon obravnavamo po skrajšanem postopku in 
njegovo besedilo ni v vseh podrobnostih dovolj pretehtano. V svojem imenu 
in v imenu odbora predlagam, da sprejmemo zakon v predloženem besedilu z 
amandmaji, ki jih predlaga oziroma se z njimi strinja odbor. 

Končno menim, da tudi drugi odstavek 2. člena po svoji vsebini ni bistven 
in kot izvršni svet tudi odbor ne bi vztrajal, če bi se odločili za amandma zako- 
nodajno-pravne komisije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Rad bi dal samo še kratko pojasnilo. 
(Vodstvo seje prevzame podpredsednik zbora Marija Mesarič.) 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovariš dr. Joža Vilfan ima besedo. 

Dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Sel sem na govornico, ker sem 
bil globoko prepričan, da smo izčrpali listo govornikov, da bi obrazložil svoje 
glasovanje. S tem pa sem sprožil ponovno diskusijo. Glede na to diskusijo bi 
hotel nekatere stvari pojasniti. Mislim, da ne moremo moje stališče imenovati 
kolebanje v tem smislu, da na eni strani insistiramo na večji učinkovitosti, 
potem pa, ko se nekaj predloži, gremo zopet nazaj, ker se tega bojimo in smo 
zato zopet za neučinkovitost. Stvar ni tako enostavna. Mislil sem, da je popolno- 
ma jasno, da je potreben nadaljnji razvoj našega sistema, v tem smislu, da bomo 
morali pri izvajanju zakonov izvajati tudi kontrolo enotnosti in s tem zagotoviti 
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učinkovitost. To je v redu. Pozoren pa sem postal pri tem, ko je bil uporabljen 
izraz problematična anatomija naše uprave, kar mi je vzbudilo domnevo, da ne 
gre za dopolnjevanje našega sistema, ampak za zamenjavo. Ta občutek mi je 
s svojim amandmajem zakonodaj no-pravna komisija v celoti potrdila. 

Mislim, da smo si povedali svoja mnenja, obrazložili svoja stališča in da 
lahko sedaj kot poslanec predlagam, da preidemo na glasovanje. Imamo celo 
vrsto amandmajev in se lahko za vsak amandma posebej odločimo, kakor bo 
pač vsakomur nalagala vest. Mislim, da bi bila vsaka nadaljnja diskusija ne- 
potrebna in naj mi tudi tovariš Zupančič verjame, da nisem s svojo inteligenco 
hotel nič etikirati in nikomur reci, da je slabši socialist kot jaz, ali, da sem jaz 
boljši socialist kot drugi itd. Ni res. Imel sem že priliko povedati tudi na drugih 
forumih, da konstatiram, da so res ti problemi in težave, ki pa izzivajo najraz- 
ličnejše predloge, med drugimi tudi ta predlog o davčni službi. Priznam, da ti 
razlogi obstojijo, pravim pa, da imamo različna mišljenja, kako in kakšne po- 
sledice naj iz takih težav izvajamo. Prosim, nočem dajati nobene ocene, hotel 
sem samo povedati, kako s svoje strani gledam na to in kako mislim glasovati. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Be- 
sedo ima tovariš Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Oprostite, da se še oglašam v tej razpravi, vendar sem dolžan pojasnilo v zvezi 
z določenimi dilemami, ki so nastale ob mojem ekspozeju in lahko vržejo slabo 
luč na izvršni svet. 

Tovarišu Janku Česniku želim povedati, da sem v ekspozeju v prvem od- 
stavku povedal tole: »Tudi ne moremo reči, da smo danes brez davčne službe; 
davčno službo imamo; vemo le, da je ta nezadostna in neučinkovita in da bi 
jo bilo treba izboljšati.« 

Tovariš dr. Vilfan je postal pozoren na termin »problematična anatomija«, 
katerega sem uporabil v ekspozeju. Ta izraz sem resnično uporabil, vendar ne 
v tem smislu, da je treba spremeniti sistemsko ureditev naše uprave. Skupščini 
smo že predložili gradivo o organizaciji javnih služb. Iz tega gradiva ne izhajajo 
nobeni zaključki o sistemskih spremembah, pač pa si prizadevamo za večjo 
učinkovitost javne uprave. 

Normalno je, da nenehno razvijamo javno upravo in iščemo najboljše 
rešitve. Naša družba v današnjem času potrebuje hitrega in uspešnega odloča- 
nja. V tem smislu moramo popraviti nekatere napake in poslušati tudi ljudi 
iz prakse, iz gospodarstva in drugod, ki nas opozarjajo na nekatere po- 
manjkljivosti. 

Zapletli smo se ob vprašanju, ki dejansko ni tako pomembno vprašanje, 
namreč ob vprašanju določanja organizacije davčne službe. Po sedanji zakonski 
ureditvi o tem vprašanju soodloča delovna skupnost upravnega organa. Vendar 
se sprašujem, ali je res v nasprotju z družbenim samoupravljanjem taka ure- 
ditev, po kateri določa organizacijo službe tisti, ki mora izvajati politiko ali 
politiko neposredno določa, to je skupščina, izvršni svet ali tudi sekretar ozi- 
roma tisti, ki daje sredstva, kar je še pomembnejše ali pa naj pustimo sedanjo 
ureditev, po kateri kolektiv, ki ne daje sredstev, ki ne določa politike in ne 
more odločati o tem, kako naj bi določeno politiko izvajal, odloča o tem, koliko 
ljudi naj bo zaposlenih v posamezni samoupravni enoti. Prav tu je osnovni 
problem te razprave; ugotavljam pa, da stališče izvršnega sveta v tem pogledu 
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podpirajo odbori in številni poslanci. Zaradi tega ne moremo iti danes tako 
daleč, da bi taka stališča politično diskvalificirali. Vendar moram tovarišu po- 
slancu Packu odgovoriti, da bi bilo treba uvesti tudi uniforme v tej službi, če 
bo družba ugotovila, da je to potrebno; ne zaradi streljanja, temveč zaradi 
učinkovitega izvajanja nalog, zaradi hitrejšega dviganja družbenega standarda 
in drugih razlogov. Slednje je sicer le moja misel. Hvala lepa. (Vodstvo seje 
znova prevzame predsednik dr. Joža Vilfan.) 

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

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Želim 
opozoriti samo na to, da se pri vseh razpravah v našem zboru sklicujemo na 
odgovornost republiških funkcionarjev. Ko pa v zvezi z odgovornostjo razprav- 
ljamo tudi o njihovih pravicah, gremo spet v drugo skrajnost. Ce zahtevamo od 
njih odgovornost, jim moramo dati tudi pravice. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ali želi še kdo besedo? Ce 
ne, zapiram obravnavo in prehajamo na glasovanje. Imamo torej vrsto amand- 
majev, o katerih moramo odločati. Najprej imamo amandma k prvemu členu, 
to je amandman Milana Vižintina. Ima kdo kak ugovor proti temu, da štejemo 
ta amandma kot sestavni del predloga zakona? (Ne javi se nihče.) Ker ne vidim 
nobenega ugovora, ugotavljam, da je ta amandma postal sestavni del osnovnega 
teksta. 

Prehajamo na amandma tovariša Matičiča. Ali vztrajaš pri svojem amand- 
maju tovariš Matičič? (Vztraja.) 

Prosim, tovariš Česnik želi dati pripombo k temu amandmaju. 

Janko Česnik: Oprostite, samo kratko pojasnilo. Ta amandma sploh 
ni sprejemljiv, ker je že v tretjem odstavku 4. člena določeno, da republiški 
sekretar za iinance daje soglasje k sistemizaciji davčne službe v občini. O tem 
ni spora. Sporno je le vprašanje sistemizacije davčne službe v republiki. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, hočeš po tem pojasnilu 
besedo? 

Cene Matičič: Umikam amandma; sicer pa je bil to le kompromisni 
predlog. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: To se pravi, da imamo sedaj samo 
amandma zakonodajno-pravne komisije. To je amandma, ki ga najdete v poro- 
čilu zakonodajno-pravne komisije od 15. 7. na 3. strani, in ki se glasi: Besedilo 
v drugem odstavku člena: »Njeno organizacijo in sistemizacijo delovnih mest 
določa republiški sekretar za finance« se spremeni tako, da se glasi: »K aktu 
o organizaciij in sistemizaciji delovnih mest daje soglasje republiški sekretar 
za finance.« Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta amandma zakono- 
dajno-pravne komisijda dvignejo roko. (11 poslancev dvigne roko.) Kdo je 
proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (4 poslanci dvignejo 
roko.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije zavrnjen z 
11 glasovi za in 4 vzdržanimi. 
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Prehajamo na glasovanje o vseh ostalih amandmajih zakonodajno-pravne 
komisije skupaj, ki jih najdete na strani 3 njenega poročila, ker o njih ni bilo 
spora. Ali lahko ugotovim, da so člani republiškega zbora za vključitev teh 
amandmajev, s katerimi se strinjata predlagatelj in odbor, v osnovni tekst? Ker 
ni ugovora so ti amandmaji postali sestavni del osnovnega teksta. 

Prehajam še na amandma našega odbora k 6.. členu. Ali lahko smatram, da 
je besedilo 6. člena spremenjeno v smislu tega amandmaja. Ker ni ugovora, 
ugotavljam, da je tudi ta amandma postal sestavni del tega zakona. 

Zdaj prehajam na zadnji amandma, to je amandma tovariša Cesnika k 
5. členu. Ali lahko štejem, da je republiški zbor soglasen, da se šteje ta amand- 
ma za sestavni del osnovnega teksta? Ugotavljam, da je republiški zbor tega 
mnenja. 

S tem imamo sedaj celotno besedilo zakona pred nami in lahko preidemo 
na glasovanje o celotnem predlogu zakona. Prosim člane republiškega zbora, 
ki so za ta predlog, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da 
je predlog zakona republiški zbor sprejel s petimi vzdržanimi glasovi. 

S tem smo izčrpali 13. točko dnevnega reda in ker je 13. ura predlagam, da 
imamo odmor in da začnemo ponovno obravnavo ob 14. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 14.05.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo sejo s tem, da prehajamo 
na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o spremembi za- 
kona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v 
SR Sloveniji. 

Ta predlog nam je dal izvršni svet, ki je hkrati predlagal na osnovi 294. 
in 296. člena našega poslovnika, da obravnavamo predlog po skrajšanem po- 
stopku kot zakonski predlog in ne glede na roke. Za svojega predstavnika je 
določil tovariša Vladimira Bračiča in tovariša Rika Jermana. 

Predsedstvo skupščine je sprejelo predlog izvršnega sveta za skrajšani po- 
stopek in na podlagi 295. člena in prvega odstavka 296. člena našega poslovnika 
predlaga zboru, da obravnava zakon po skrajšanem postopku in ne glede na 
roke. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakono- 
dajno-pravna komisija in dala pismeni poročili. 

Pred nami je naloga, da odločimo o postopku. Odpiram obravnavo o tem 
predlogu, to je izključno o predlogu za proceduro. 

Zeli kdo o tem predlogu govoriti? (Ne javi se nihče.) Ker ne, potem gremo 
lahko takoj na sklepanje. Prosim, da tisti člani republiškega zbora, ki so za to, 
da obravnavamo predlog izvršnega sveta po skrajšanem postopku in ne glede 
na roke, dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo 
proti takemu predlogu? (1 poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor z enim glasom proti in z enim vzdrža- 
nim sprejel predlog, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku 
in ne glede na roke. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? 
(Hvala lepa.) Zeli predstavnik odbora za prosveto in kulturo besedo? (Ne.) Za- 
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konodajno-pravna komisija? (Tudi ne.) Odpiram obravnavo. (Ne javi se nihče.) 
Ne vidim nobene zahteve za besedo in zaradi tega tudi to obravnavo takoj 
zapiram in prehajam na glasovanje, pri čemer vas opozarjam, da imamo amand- 
ma zakonodajno-pravne komisije. Nanaša se samo na zadnji člen, na člen, ki 
govori o tem, kako in kdaj naj se uporablja ta zakon. Zakonodajno-pravna 
komisija predlaga, da se namesto izraza »uporablja se od 1. januarja dalje«, 
uporabi formulacija »učinkuje pa za čas od 1. januarja 1968 dalje«. Prosim vas, 
da ugotovimo, ali je kak ugovor proti temu, da ta amandma zakonodajno-pravne 
komisije, ki je več ali manj redakcijske narave, vključimo v osnovni tekst. (Ne 
javi se nihče.) Takega ugovora ne vidim, zato smatram, da se z amandmajem 
strinjate. Prehajamo na glasovanje o samem tekstu. Prosim člane republiškega 
zbora, ki so za predlog zakona, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog zakona o spremembi zakona o 
izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Slo- 
veniji soglasno sprejel. 

S tem prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je predlog za- 
kona o obveznem sprejemanju pripravnikov in o urejanju pripravništva v 
delovnih organizacijah. 

Tudi ta predlog je dal izvršni svet in je tudi za ta predlog zakona predlagal, 
da ga obravnavamo po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Tovarišica 
Vera Kolarič, predsednica organizacijsko-političnega zbora pa je predlagala, da 
se predloženi zakon obravnava ne glede na roke, ki so predpisani s poslovnikom 
skupščine. 

Predsedstvo skupščine je oba predloga sprejelo, to se pravi predlog izvrš- 
nega sveta, da to obravnava kot zakonski predlog in predlog tovarišice Vere 
Kolarič, da obravnavamo ta predlog ne glede na roke, in na podlagi 296. člena 
in 1. odstavka 296. člena poslovnika predlaga našemu zboru, da ustrezno po- 
stopamo. 

Za predstavnika izvršnega sveta sta določena kot članica izvršnega sveta 
tovarišica Zora Tomič in pa tovariš Jože Božič, kot republiški sekretar za delo. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za delo in zakonodajno-pravna ko- 
misija in sta dala pismena poročila. Najprej moramo odločiti o tem, ali sprej- 
memo predlog predsedstva, o postopku. Zeli kdo o tem vprašanju govoriti? Be- 
sedo želi tovariš Perhavec. 

Inž. Edvard Perhavec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Ne morem mimo tega, da na tem mestu izrazim svoje nerazpoloženje, 
ker tudi ta zakon obravnavamo po skrajšanem postopku. 

2e razprav o organizaciji davčne službe je pokazala vse slabosti takega 
načina sprejemanja in se v tem smislu povsem strinjam s tem, kar je tukaj 
povedal tovariš Klemenčič. Razen tega se ne morem strinjati s tem, da postaja 
sprejemanje zakonov po takem postopku pravilo. V nedavno sprejetem poslov- 
niku smo rekli, da samo izjemoma sprejemamo zakone po takem postopku, 
vendar vse kaže, da se od teh principov odmikamo in da sprejemamo nase vse 
nezaželene posledice takega načina dela. Se posebej izražam nerazpoloženje 
zato, ker v tem domu često kritiziramo tak postopek v federaciji in tudi zaradi 
tega, ker smo se v področnih klubih odločno zavzemali za trifazni zakonodajni 
postopek. 
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Nazadnje ruaj utemeljim to svoje mišljenje tudi s tem, da gre tukaj za 
zakon dvomljive ustavne vrednosti, kot sklepam iz poročila, ki ga je predložila 
zakonodajno-pravna komisija. Imam pa občutek, da tudi predlagatelj zakona 
ni povsem prepričan v pravilnost predloženega zakona. Ce so stališča taka, 
potem bržkone obstojajo še posebni razlogi za to, da se zakon ne sprejema po 
skrajšanem postopku. Ob stališču zakonodajno-pravne komisije, v katerega prav 
nič ne dvomim, bi bilo za avtoriteto tega zbora bolj koristno, da najprej pred 
zveznim ustavnim sodiščem sprožimo postopek za oceno ustavnosti zveznega 
zakona, kakor pa, da na osnovi spornega zveznega zakona sprejmemo republiški 
predpis. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Razumem intervencijo tovariša Per- 
havca kot predlog, da se zavrne skrajšani postopek. Želi še kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, preidemo k sklepanju o postopku in prosim tiste, ki so za 
to, da se ta predlog obravnava po skrajšanem postopku in ne glede na roke, 
da dvignejo roko. (12 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti takemu predlogu? 
(Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je predlog za postopek zavrnjen z 11 glasovi za in 4 vzdr- 
žanimi. 

Torej obravnavamo ta zakon kot predlog za izdajo zakona. Glede na to, 
da smo glasovali sedaj le o skrajšanem postopku vprašam zbor, kako bi v tej 
stvari postopali. Sem zato, da razumemo glasovanje, tako da se hočemo držati 
rokov in trifaznega postopka. Ce ima kdo pomisleke proti temu, naj se javi 
k besedi. Besedo ima tovariš Vrečko. 

Vladimir Vrečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslan- 
ci. Danes sem vztrajno glasoval proti hitremu postopku pri vseh zakonskih 
predlogih, ker sem globoko prepričan, da skupščini takih zakonskih predlogov 
ni treba sprejemati po hitrem postopku. Vendar pa mislim, da bi bilo napačno, 
če danes sploh ne bi razpravljali o predlaganem zakonu o pripravnikih, ker 
mislim, da bi se taka odločitev skupščine lahko napačno tolmačila v tem 
smislu, da je skupščina proti ureditvi tega vprašanja v naši republiki. 

Republiški sekretar tovariš Božič nam bi lahko obrazložil, kako še v Slove- 
niji praktično ureja vprašanje pripravništva v delovnih organizacijah. Mislim, 
da je večina delovnih organizacij pri nas že sprejela svoje akte o pripravnikih 
neposredno na podlagi zveznega zakona. Republiški zakon pa moramo sprejeti 
zaradi obveznosti, ki nam jo nalaga zvezni zakon. 

Ce smo se že odločili za normalni zakonodajni postopek, pa bi vendarle 
morali obravnavati zakonski predlog, čeprav je tovariš poslanec pred menoj 
podvomil v njegovo ustavnost. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariša Vrečka razumem v tem smislu, 
da naj se moja razlaga tega glasovanja ovrže in da naj bi ponovno glasovali 
o postopku. 

Janko Ce s n i k : Oprostite, tovariš predsednik, jaz predloga poslanca 
Vrečka nisem tako razumel. Menim, da je predlagal, naj danes razpravljamo o 
predlogu za izdajo zakona, zato predlagam, da zbor sklene, da danes razprav- 
ljamo o predlogu za izdajo zakona, pri čemer soglašamo, da zakon ni bil pred- 
ložen v rednem roku. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: No prav, dajmo si tako pomagati iz 
zadrege. Predlog ste slišali. Ali je kak ugovor zoper ta predlog, ki sovpada s 
predlogom tovariša Vrečka. (Ne.) Če ni ugovora, potem bi lahko rekli, da je 
zbor sklenil, da ne glede na roke, razpravljamo o predlogu za izdajo zakona. 
To je sediaj odločitev. Se zbor strinja s tako odločitvijo. (Poslanci se strinjajo.) 
Torej smo sedaj sklenili, da ne glede na rok, po normalnem postopku obravna- 
vamo predlog izvršnega sveta. Če je tako rešena sedaj ta proceduralna težava, 
potem prosim predstavnika izvršnega sveta, da pove ali želi dati še kako do- 
datno ustno pojasnilo k predlogu zakona. Besedo ima tovariš Božič. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovari^ice in tovariši poslanci. Ker 
začenjamo razpravo o pripravi zakona, ki je sieer pred nami, želim spregovoriti 
nekaj besed. 

Predlog zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov v delovnih organi- 
zacijah se lotevamo problematike pripravništva predvsem z gledišča sistema- 
tične in organizirane kadrovske politike, kakršno terja sodobna tehnologija in 
organizacija dela, optimalna izraba opremljenosti dela in uspešna realizacija 
programov našega družbeno-ekonomskega razvoja. To pa so znatno širša izho- 
dišča kot izhodišča temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov, 
zlasti pa njegove novele, ki republiko veže z ozkimi pooblastili zgolj na dolo- 
čanje meril in rokov za sprejemanje pripravnikov in za določanje sankcij. Taka 
administrativna ozkost zveznega zakona pa je seveda bolj ovira kot pa spod- 
buda za zakon, kakršen je predložen temu zboru. Naš zakonski predlog izhaja 
iz evidentne družbene potrebe, da se izobrazbena in poklicna sestava delovnih 
kolektivov, bodisi gospodarskih bodisi negospodarskih delovnih organizacij, 
nenehno izpopolnjuje z novimi strokovnimi kadri. Izhajajoč iz teh potreb želimo 
uzakoniti takšno ureditev pripravništva, ki omogoča delovnim organizacijam 
razvijati samostojno politiko na tem področju. Pri tem postavljamo merila, ki 
so jih delovne organizacije dolžne upoštevati, ko določajo število in vrsto 
pripravnikov. 

Pri sestavi teh meril ter pri ureditvi drugih vprašanj sprejemanja priprav- 
nikov smo se oprli na večletne izkušnje naprednih delovnih organizacij v Slo- 
veniji, ki so v okviru svojih samoupravnih odločitev in dolgoročnih program- 
skih zasnov že sedaj na široko odpirala vrata mladim šolanim kadrom. Posto- 
poma je začelo prodirati spoznanje, da brez ustrezne kadrovske strukture, brez 
lastne skrbi za strokovni naraščaj ne more biti uspešnega gospodarjenja v 
zahtevnejših pogojih poslovanja. Ena od posledic tega spoznanja je bilo uvaja- 
nje pripravništva že pred sprejetjem temeljnega zakona. Žal pa število teh 
delovnih organižacij-pionirjev resda ni bilo veliko, vendar je v zadnjem času 
začelo naraščati. Do 15. junija je uredilo pripravništvo s splošnimi akti že 
856 delovnih organizacij. V teh delovnih organizacijah je bilo sprejetih v petih 
mesecih letos 1274 pripravnikov, približno 1800 pa jih te delovne organizacije 
nameravajo sprejeti še do konca leta. Nad 1300 delovnih organizacij, kljub 
vsej dobro potekajoči družbeni akciji, ni smatralo za potrebno, da se vključi v 
spredaj omenjene progresivne kadrovske tokove. Takšna praksa je seveda 
razlog in vodilo za tiste določbe našega zakona, ki urejajo postopke. Le-te 
namreč ostreje organizirano predstavljajo in vključujejo družbeni vpliv na 
takšne delovne organizacije in njihovo odgovornost pred občinskimi skupščina- 
mi. Pri tem velja upoštevati, da gre za predstavniške organe kot organe družbe- 
nega samoupravljanja in ,ne za občinske upravne organe. S predlaganim po- 
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stopkom in kompetencami občinskih skupščin naj bi se zagotovil družbeni vpliv 
predvsem na tiste delovne organizacije, ki so najbolj potrebne hitre in temeljite 
kadrovske preobrazbe in so najmanj storile za sprejemanje mladih strokovnih 
kadrov. 

Izvajanje zamisli takega zakona ne bo lahka naloga niti za delovne orga- 
nizacije niti za občinske skupščine. Ne gre za sprejemanje splošnih aktov in 
ustreznih operativnih planov sprejemanja pripravnikov, temveč gre v prvi vrsti 
za ureditev pripravništva tako, da bo pripravnikom zagotovljeno strokovno 
usposabljanje in dana maksimalna možnost za spoznavanje zapletenih delovnih 
procesov, delovnih navad in odnosov. Za izvršitev takih nalog si bodo morali v 
delovnih organizacijah nenehno prizadevati vsi subjektivni dejavniki, tako stro- 
kovni, že izkušeni kadri, kot tudi samoupravni organi in družbeno-politične 
organizacije. 

V zvezi s takim konceptom zakona se tudi nalaga republiškemu sekreta- 
riatu za delo, da vzporedno s pripravo tega zakona izdela določene pravilnike, 
ki bodo pripomogli k temu, da bodo določene osnove, po katerih se organizira 
potek pripravništva, določi pripravniška doba, programiranje usposabljanja pri- 
pravnikov, mentorstvo in ocenjevanje. Pri teh prizadevanjih bodo vsi omenjeni 
družbeni dejavniki morali upoštevati kot vodilo dejstvo, da se pripravništvo 
nanaša na mlade ljudi in njihovo usposabljanje za sposobne in široko razgledane 
strokovnjake. Prav tako so v zasnovah zakona zaupane obsežne naloge občin- 
skim skupščinam. Pri tem velja ugotoviti, da je bilo v dosedanjih pripravah 
zakona šestmesečno sodelovanje z občinskimi skupščinami izredno dragoceno. 
To sodelovanje ni samo omogočilo, da smo prišli do posameznih podatkov o 
poteku pripravništva, temveč je bilo zlasti uspešno za zbiranje stališč in pred- 
logov, na podlagi katerih smo zasnovali zakonski predlog. 

Ker je služba za zaposlovanje že sedaj dolžna s poklicnim usmerjanjem 
in s posredovanjem dela pomagati mladini pri zaposlovanju, nalaga predlog 
zakona zavodom za zaposlovanje zahtevne strokovne naloge. Spremljati morajo 
sprejemanje pripravnikov in strokovno pomagati delovnim organizacijam pri 
organiziranju pripravništva. 

Končno naj še omenim, da javno načrtovanje kadrov, kakršnega predviden 
varno v 4. členu zakonskega predloga, predstavlja v naši družbeni stvarnosti 
povsem nove odnose med mladim človekom in kadrovskimi koncepti delovnih 
organizacij. To je celo bistvena dopolnitev temeljnega zakona. Javno načrto- 
vanje sprejemanja pripravnikov pa bo imelo pomemben vpliv tudi na razvoj 
strokovnega šolstva, kajti plani sprejemanja pripravnikov bodo izhajali iz po- 
treb in zahtev delovnih organizacij, zaradi česar bo realizacija teh planov v 
naslednjih letih objektivno izravnavala nesorazmerja med razpoložljivimi in 
zahtevanimi poklici; zahteve v tej smeri pa se kažejo že danes. Uveljavljanje 
javnega načrtovanja pa bo seveda odpiralo nove družbene aktivnosti in po- 
vzročilo, da se bo začelo tudi strokovno šolstvo zanimati, kako se usposabljajo 
absolventi pri praktičnem delu v svojih poklicih. Zato sem prepričan, da z 
začetkom razprave o republiškem zakonu o pripravnikih začenjamo nove pro- 
cese na kadrovskem področju. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Božič. Zeli govoriti 
kdo v imenu odbora. Prosim. Besedo ima tovariš Napotnik. 
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Alojz Napotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odbor za delo republiškega zbora in odbor za splošna vprašanja družbeno- 
političnega sistema organizacijsko-političnega zbora sta na svoji skupni seji 
obravnavala predlog zakona. Kljub temu, da je danes prišlo v zboru do odlo- 
čitve, da se zakon pripravi v rednem postopku, želim povedati nekaj stališč in 
mnenj, ki so bila izražena nai seji odborov. 

Sistemsko urejanje pripravništva je sodilo doslej in tudi še sedaj v domeno 
zvezne zakonodaje. Zvezna skupščina je temeljni zakon o obveznem spreje- 
manju pripravnikov sprejela decembra lanskega leta in zavezala delovne orga- 
nizacije, da v kratkem roku, do 8. aprila letošnjega leta, sprejmejo splošne 
akte, v katerih morajo določiti število pripravnikov, potek in trajanje priprav- 
niške dobe. 

Republikam je bila dana možnost, da lahko same predpišejo merila za 
določitev števila pripravnikov. Temeljni zakon je imel in ima še danes precej 
togih določb, ki predstavljajo prej oviro kot pa spodbudo za nadaljnje in po- 
globljeno reševanje vprašanja pripravništva. Ob koncu junija letošnjega leta 
je zvezna skupščina sprejela tudi novelo zakona oziroma zakon o spremembah 
in dopolnitvah temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov. S to 
novelo so bile dane posamezne dopolnitve, niso pa bile odpravljene tiste togo- 
sti temeljnega zakona, na katere je naša republika, pa tudi naši poslanci več- 
krat opozarjali zvezno skupščino. 

Naša skupščina je dobila predlog novele 12. junija z obvestilom, da se bo 
novela v zvezni skupščini sprejemala 18. in 19. julija. Skupina poslancev repu- 
bliškega, gospodarskega in organizacijsko-političnega zbora je že naslednji dan, 
13. junija, poslala predsedniku organizacijsko-političnega zbora zvezne skup- 
ščine mnenje, v katerem izrecno opozarja na pomanjkljivosti temeljnega zakona 
in daje ustrezne predloge za sistemsko urejanje vprašanja pripravnikov. Slo- 
venski poslanci so predlagali, da se uvede pripravništvo kot metoda organizi- 
ranega usposabljanja strokovnih kadrov, hkrati pa so se zavzeli za to, da se 
prepreči sprejemanje pripravnikov kot cenene delovne sile in da se preprečijo 
negativne posledice, ki jih ima takšno zaposlovanje mladih. Prav tako so po- 
slanci opozorili na nevarnost diskriminacije pri sprejemanju pripravnikov v 
delovnih organizacijah in na to, da je treba pripravništvo urediti tako, da bo 
pripomoglo k bistvenemu spreminjanju kvalifikacijske sestave zaposlenih v 
delovnih organizacijah. Vsa ta vprašanja naj bi se uredila sistemsko. 

Ta prizadevanja slovenskih poslancev pa, žal, v zvezni skupščini niso bila 
upoštevana. 

Poudariti moram še, da je bilo v razpravi v našem odboru izraženo mnenje, 
da samo življenje nujno terja sistemsko ureditev vprašanja pripravništva, ki 
ne vpliva samo na kvalifikacijsko sestavo zaposlenih v delovnih organizacijah, 
temveč je povezano tudi s politiko izobraževanja družbi potrebnih kadrov. Mla- 
dim ljudem naj bi omogočili, da si po končanem šolanju pridobijo potrebne 
praktične izkušnje za samostojno delo. 

Odbor je menil, da je zakonska ureditev teh vprašanj nujna in predlaga, 
da se sedaj, ko bo zakon pripravljen v rednem postopku, temeljito poglobimo 
v te probleme in skušamo doseči ustrezno sistemsko rešitev pripravništva. 

Menim, da poskuša zakonski predlog, ki je pred nami, vsaj v Sloveniji 
reševati vprašanja pripravništva na bolj ustrezen in sistemski način. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Želi predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije besedo? (Ne.) 

Odpiram obravnavo. Tovariš Edvard Perhavec ima besedo. 

Inž. Edvard Perhavec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Moram reči, da se z vsebino tega, kar je povedal poročevalec odbora 
povsem strinjam, žal pa se ne morem strinjati s tem, da bi skupščina obravna- 
vala zakonski predlog tak kakršen je predložen. Morda sem v težavnem polo- 
žaju, ker bi kdo lahko razumel moj »napad« na ta predlog zakona tako, kot 
da sem principialno proti pripravništvu in proti pripravnikom. Zato hočem v 
začetku posebej poudariti, da pozdravljam sistem pripravništva. Sam delam v 
delovni organizaciji in vem, da je skrajni čas, da delovne organizacije začno 
reševati vprašanje svoje kadrovske sestave z uvajanjem pripravnikov. Mislim 
pa, da tipično administrativen način reševanja tega problema ni povsem pra- 
vilen. Prepričan sem namreč, da bi v tem pogledu z organizirano družbeno 
akcijo lahko dosegli isto, če ne več; odmev take akcije bi bil kvalitetnejši, 
ne samo glede obsega, temveč tudi glede odnosa, s kakršnim bi delovne orga- 
nizacije pripravnike sprejele v svojo sredino. Ne razumem, zakaj smo opustili 
princip moralnih obveznosti gospodarskih in tudi negospodarskih organizacij 
nasproti mladi generaciji in zakaj zamenjujemo moralne obveznosti delovnih 
kolektivov s tipičnim administrativnim predpisom, za katerega sem že prej 
rekel, da je dvomljive ustavne vrednosti. 

Dvomim tudi o tem, da večina mladih ljudi, mladih strokovnjakov, spre- 
jema tipičen administrativen predpis kot pravilen ukrep za urejanje priprav- 
ništva. Sprašujem se, kako se bo mlad strokovnjak počutil v kolektivu, ki ga 
je zaposlil po sili zakona. Predstavljajmo si njegov položaj zlasti v primeru, ko 
je morala delovna organizacija zaradi prejšnjega upiranja zakonu že plačati 
pet milijonov starih dinarjev kazni. Zato mislim, da je čas in da so razmere 
take, da bi bilo pravilneje urejati ta vprašanja v zavestni družbeno-politični 
akciji. Obstoječi zakonski predpisi v zadostnem obsegu omogočajo tako akcijo 
in spodbujajo delovne organizacije, da zavestno sprejemajo pripravnike brez 
administrativnega pritiska. Prav tako imamo tudi možnost, da vplivamo na 
delovno organizacijo ter interveniramo, če v določenem roku ni sprejela ustrez- 
nega akta, ni sistemizirala pripravniških delovnih mest ali pa jih ni razpisala. 
Vem, da so delovne organizacije, ki mnogo bolj upoštevajo neformalna opozorila 
in nasvete kot pa tipičen administrativni akt. Tudi v moralnem in političnem 
pogledu ima tako družbeno vplivanje povsem drugačne kvalitete. 

Izjavljam, da sem v svoji volilni enoti kot poslanec pripravljen zastaviti 
ves svoj vpliv, da gospodarske organizacije sprejmejo intencijo prvotnega pred- 
pisa, če je treba, tudi intencijo določenega priporočila, nisem pa pripravljen 
glasovati za tak tipičen administrativen predpis. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Tovariš Lojze Šte- 
fanič ima besedo. 

Lojze Stefanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Menim, da je osnovna intencija predloga zakona prav v tem, da se postopno, 
vendar zagotovo zboljšuje struktura zaposlenih oziroma strokovna struktura 
delovnih organizacij. Vendar sem prepričan, da tekst predloga zakona, ki ga 
imamo, tega pravzaprav ne bo omogočal. Menim tudi, da naslov ni povsem 
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pravilen in bi glede ni tekst bolj ustrezal naslov »zakon o obveznem spre- 
jemanju absolventov višjih šol v delovne organizacije«. Zakaj to tako uteme- 
ljujem? Prvič bi rad razčistil vprašanje, kdo je pravzaprav pripravnik. Tisti 
absolventi šol, ki stojijo materialno boljše oziroma imajo boljše zveze in po- 
dobno, bodo prišli v delovno organizacijo brez potrebnega pripravniškega staža. 
Visi drugi, ki pač nimajo zvez in ne drugih možnosti potegovati se za razpisana 
mesta pripravnikov v raznih delovnih organizacijah, tega ne bodo dosegli. Pred- 
log zvezne skupščine zasleduje cilj, da naj bi temeljni zakon uvedel obvezno 
pripravniško dobo za vse absolvente višjih in visokih šol. Vendar zvezna zako- 
nodaja tega ne dopušča in tudi slovenski predlog tej intenciji ne sledi. Zato 
imam občutek, čeprav se za zakon ogrevam in čeprav se s tovarišem Perhavcem 
ne morem povsem strinjati, da ni toliko dobre volje v naših delovnih organiza- 
cijah, da bi z odprtimi rokami sprejemale pripravnike. Ce bi to bilo, bi bila 
struktura zaposlenih nekoliko drugačna in verjetno ne bi imeli toliko brezpo- 
selnih absolventov višjih šol kot jih imamo danes. To se pravi, da bo potrebna 
vendarle neka sila, ki ostane samo sila za tistega, ki pač ne bi hotel slediti tem 
našim moralnim dogovorom. S tem se strinjam, vendar menim, da bi bilo pra- 
vilno, da se absolvent, ki konča teoretični študij, seznani na delovnem mestu 
s problematiko, oziroma z delovnim procesom, oziroma, da vsaj del tega pro- 
pesa zajame v praksi tako, da bo^ po enem največ po dveh letih postal redni 
delavec na določenem delovnem mestu. Ce pa ostane tekst kakršen je, bomo 
ustvarjali novo diskriminacijo med mladino, ki konča šolo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Miloš Polič ima besedo. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Smatram, da predlog zakona, ki je pred nami, ni ločil, kaj je to praktikant, 
stažist oziroma kaj je to pripravnik. Že v drugem členu vidimo, da če hočemo 
nekomu omogočiti, da dobi neko strokovno usposobljenost, za mene to ni pri- 
pravnik. Za mene je pripravnik vsak tisti, od katerega zahteva sodobni delovni 
proces, da bi dosegel tako imenovani minimum usposobljenosti za samostojno 
opravljanje neke strokovne službe, bilo kvalificirane in visoko kvalificirane. To 
je doba pripravništva. Ce hočemo formirati dobo stažiranja, kar smo imeli 
sedaj pri zdravnikih, da so morali obvezno opravljati staž v bolnici, če so hoteli 
dobiti samostojno prakso, vendar to ni bil pripravnik zdravnik, marveč stažist, 
bi bilo res nujno ločiti ta dva pojma v sodobni tehnologiji. Torej na tiste, ki 
so prišli na praktično delo samo za nekaj časa in na tiste, ki bodo na tem delov- 
nem mestu kasneje samostojno opravljali delo. To poudarjam zaradi tega, ker 
često v naši skupščini govorimo o kvaliteti kadrov, o kvaliteti izdelkov naše 
industrije itd. Kje je vzrok temu, da o tem govorim. Mislim, da je vzrok prav 
ta, da nimamo pripravnikov, da ne vzgajamo kadra že spočetka za priprav- 
nika in da ga kasneje ne dvigujemo v popolnost njegovega delovanja. Mislim, 
da naj bi ta zakon določal, da bi morala imeti vsaka delovna organizacija dolo- 
čena delovna mesta, kjer bi se mladi kadri vzgajali od pripravnika, pa do de- 
lavca, ki naj bi samostojno in kvalitetno opravljal na osnovi sodobne tehnolo- 
gije tisti delovni proces, ki se od njega zahteva. 

Nadalje menim, da pripravništvo lahko zelo onemogočimo in mu ne damo 
pravega mesta prav zaradi tega, ker še nismo v našem sistemu določili nek 
minimum in maksimum osebnih dohodkov za posamezna delovna mesta ozi- 
roma za posamezne strokovnosti. Obstaja še fluktuacija strokovnjakov iz slabše 
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stoječih delovnih organizacij v dobro stoječe. Sistem pripravništva daje mož- 
nost, da lahko organizacija, kjer so tudi nižji osebni dohodki, vzgoji vrsto 
kadrov, ki pa bodo pozneje odšli kot gredo že danes tja, kjer jim nudijo višji 
osebni dohodek in višji standard. Ce torej hočemo postaviti pripravništvo res 
na svoje mesto in reči, da vzgajamo kader za neko delovno organizacijo:, bi 
morali rešiti tudi to vprašanje. Sicer bi izgledalo, kot so že nekateri dejali, da 
hočemo mladim ljudem omogočiti strokovni napredek in se ne zanimati za nji- 
hovo prihodnost. Zato menim, da ne bi bilo prav, če bi danes po hitrem postop- 
ku sprejeli ta zakon. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Tovariš Jože Pacek 
želi besedo. 

JožePacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V skla- 
du s 6. in 202. členom skupščinskega poslovnika in v zvezi s pomisleki, ki jih 
ima zakonodajno-pravna komisija v svojem prvotnem poročilu, predlagam, da 
se pozove k sodelovanju o tem vprašanju, se pravi o predlogu za izdajo zakona 
o pripravnikih, tudi pravni svet,-da bi lahko vsa predhodna pravna vprašanja 
čim bolj čisto in jasno opredelili. 

• 
Predsednik dr. Joža Vilfan: Člen se glasi takole: »Skupščina SR 

Slovenije, zlasti zbori delovnih skupnosti in njihovi odbori vabijo na svoje seje 
predstavnike samoupravnih skupnosti ter delovnih in drugih organizacij, da 
z njimi izmenjajo mnenja o vprašanjih z njihovega področja. Od samoupravnih 
skupnosti ter delovnih in drugih organizacij lahko telesa skupščine preskrbijo 
mnenja o predlogih posameznih zakonov ali drugih aktov ali mnenja o posa- 
meznih vprašanjih. Zahtevajo lahko, da se po svojem predstavniku udeležijo 
seje telesa skupščine, na kateri se obravnava akt ter vprašanje, glede katerega 
je bilo mnenje dano in to mnenje obrazložijo.« Ta člen. verjetno tudi ne pride 
v poštev, marveč 206. člen, ki pravi: »Komisije skupščine in odbori zborov 
obvezno vabijo ustavno sodišče na.seje, na katerih obravnavajo mnenje in pred- 
loge tega sodišča, lahko pa ga povabijo tudi na seje, na katerih obravnavajo 
druga vprašanja, ki so pomembna za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti. 
Seje komisije skupščine in odborov zbora se lahko udeleži predsednik ali .sodnik 
ustavnega sodišča.« 

Tovariš Pacek, mislim, da je to predlog,.ki velja za,odbore in komisije, ki 
bodo v nadaljnjem postopku obravnavale^ ta predlog zakona. Ni pa tega pred- 
loga razumeti tako, da bi na današnjo sejo ali, denimo ha prihodnjo sejo zbora 
vabili te organe. Člen 6 se nanaša samo na komisije in na odbore, člen 202 pa 
na druge delovne organizacije in samoupravne skupnosti, kar je dvomljivo glede 
na naše ustavno sodišče. Mislim, da je .jasno, da je potrebno: pri tem tudi sode- 
lovanje ustavnega sodišča. 

Marija Mesarič: Ni predlagal ustavnega sodišča, marveč, pravni svet. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Oprostite, to sem preslišal. — Ali še kdo 
želi besedo v obravnavi o tem predlogu za izdajq zakona? Ce ne, potem bi lahko 
sklenili to obravnavo in bi sklep o tem izgledal približno takole: 

1. Predlog za izdajo zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov, in uva- 
janje pripravništva v delovnih organizacijah se sprejme. 



63. seja 179 

2. Osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v pred- 
logu za izdajo zakona z dopolnitvami, ki sta jih v svojih poročilih predlagala 
odbor za delo in zakonodajno-pravna komisija in ki so bila dana v razpravi 
na seji zbora. 

3. Osnutek zakona pripravi izvršni svet SR Slovenije. 
Nedvomno so bili nekateri udeleženci, predvsem tovariš Perhavec, proti 

zakonu, toda iz celotnega razpoloženja sklepam, da je zbor za to, da se sprejme 
tak zakon. Ce nisem tega dobro tolmačil in če je moj vtis napačen, prosim za 
drugačne predloge. Ali je za vas, tovarišice in tovariši, sprejemljiv tak sklep, 
kakršnega navadno sprejemamo ob predlogu za izdajo zakona? Ali še kdo želi 
besedo? Ce nihče ne želi besede, potem smatram, da zbor sprejema ta sklep. 

Ugovora ni in zato smatram, da je ta sklep sprejet in da je s tem izčrpana 
tudi 15. točka dnevnega reda današnje seje zbora. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, ki ima naslov »Predlog 
stališč SR Slovenije k sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zava- 
rovanja«. 

Ta naša obravnava je nadaljevanje obravnave s 60. seje, ki smo jo< imeli 
12. junija t. 1. Za današnjo sejo ste kot gradivo prejeli predlog zvezne skupščine 
o sistemu ža zagotovitve osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja prebivalstva in predlog stališč za dopolnitev sistema zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja. Kot informativno gradivo ste prejeli 
še osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju. Na naši 60. seji 12. 6. t. 1. je zbor izvolil skupno komisijo 
poslancev republiškega in socialno-zdravstvenega zbora z nalogo, da pripravi 
predlog stališč za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja Komisija je tak predlog pripravila in ste ga vsi tudi prejeli. K 
temu predlogu je predložila zakonodajno-pravna komisija zboru pismeno poro- 
čilo. Gradivo je bilo predloženo tudi izvršnemu svetu na podlagi 165. člena 
našega poslovnika. Izvršni svet je določil za svoja predstavnika Zoro Tomič, 
članico izvršnega sveta in Majdo Gaspari, republiškega sekretarja za zdravstvo 
in socialno varstvo. Na sejo smo vabili tudi predstavnike republiškega zdrav- 
stvenega centra, predstavnika republiškega sveta Zveze sindikatov za Slove- 
nijo, predstavnika republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in 
predstavnika republiške konference SZDL. Zeli predstavnik izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Zeli besedo predstavnik komisije? (Da.) Besedo ima tovariš Drago 
Benčina. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na seji republiškega in socialno-zdravstvenega zbora 12. junija letos je bila 
imenovana skupna komisija obeh zborov z nalogo, da pripravi sklep o stališčih 
predloga za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega za- 
varovanja prebivalstva. Ta sklep je bil sprejet na osnovi obravnave v obeh 
zborih o zveznem predlogu in hkrati tudi o predlogu delavne skupine poslancev 
in strokovnjakov Skupščine SR Slovenije za izpopolnitev sistema zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja. Komisija je pripravila predlog stališč na 
osnovi izdelanega predloga za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja in poročila delovne skupine, ki ga je podal na skup- 
ni seji podpredsednik izvršnega sveta tovariš Vinko Hafner. Predvsem pa je 
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predlog stališč rezultat najširše javne razprave, ki je v naši republiki tekla o 
obeh predlogih v mesecu maju in juniju. 

Dovolite mi, da z nekaj besedami opišem potek javne razprave in predvsem 
omenim tista vprašanja, ki so bila v središču pozornosti vseh njenih udeležen- 
cev. Organizator javnih razprav so bile občinske organizacije Socialistične zveze 
in občinski sindikalni sveti ob pomoči sekcije za socialno-zdravstvena vpraša- 
nja pri republiški konferenci Socialistične zveze in republiškega sindikalnega 
sveta. Razprave so organizirali tudi samoupravni organi skupnosti socialnega 
zavarovanja, zdravstveni centri, strokovne organizacije s področja zdravstva, 
občinske skupščine in drugi zainteresirani organi. Komisija za spremljanje 
javne razprave je prejela nad 60 poročil. Iz njih je mogoče povzeti vsebino, 
predloge in stališča, ki so bila sprejeta v javni razpravi. Lahko trdimo, da je 
bila javna razprava v naši republiki o obeh predlogih dobro organizirana in 
skrbno pripravljena. Omejila se ni samo na podrobno obravnavo predloga zvez- 
ne skupščine in predloga delovne skupine poslancev in strokovnjakov naše 
skupščine, marveč je tudi kritično analizirala sedanje stanje zdravstvenega var- 
stva v naši republiki in organizacijo zdravstvenega zavarovanja. Najvažnejša 
ugotovitev, ki izhaja iz sprejetih poročil, je dejstvo, da je razprava dala enotno 
podporo predlogu delovne skupine poslancev in strokovnjakov naše skupščine. 
Ugotovljeno je bilo, da ta koncept upošteva specifičnosti naše republike in da 
je treba sedanji sistem zdravstvenega varstva in zavarovanja izpopolnjevati in 
razvijati tako, da bo postopoma prerastel v okviru republike v enotno nacional- 
no zdravstveno zavarovanje. Povsod je jasno prišlo do izraza stališče, da zvezni 
predlog ni sprejemljiv, ker ni upošteval specifičnosti družbenoekonomskega 
razvoja republik, dosežene ravni zdravstvenega varstva, patologije in zdrav- 
stvene prosvetljenosti prebivalstva ter razvitosti in organizacijo zdravstvene 
službe. Vse razprave so bile tudi enotne v oceni, da zvezni predlog ne daje 
jamstva za hitre in uspešne rešitve nerešenih problemov na področju zdravstve- 
nega zavarovanja. Udeleženci razprav so povsod izrazili bojazen, da bi pome- 
nilo uresničevanje zveznega predloga znižanje dosežene ravni zdravstvenega 
varstva na določenih območjih, predvsem pa znižanje ravni zdravstvenega var- 
stva aktivnih zavarovancev-delavcev. V vseh razpravah so bili enotni, da ni 
umestna graditev povsem novega sistema zdravstvenega zavarovanja kot to 
predvideva zvezni predlog, s tremi novimi sistemi, marveč da je treba sedanji 
sistem izpopolniti predvsem kar zadeva samoupravo zavarovancev, večjo zain- 
teresiranost delovnih organizacij, družbeno-političnih skupnosti in zdravstvene 
službe za razvoj zdravstvenega varstva in za racionalnejšo porabo razpoložlji- 
vih sredstev. Poudarjeno je bilo, da obstoječega sistema ne moremo v celoti 
negativno oceniti, saj so bili doseženi nekateri uspehi tako na področju zdrav- 
stvenega varstva kot tudi organizacije zdravstvenega zavarovanja. 

S tem seveda ni rečeno, da ne bi bilo potrebno odpraviti določenih 
pomanjkljivosti, ki se predvsem kažejo kot posledica dejstva, da so bile doslej 
skoraj vse pravice zavarovancev-delavcev določene z zveznimi predpisi, za 
zagotovitev potrebnih sredstev pa so bile odgovorne samoupravne skupnosti 
zavarovancev. 

Udeleženci javne razprave so povsem pravilno ugotovili, da se zvezni 
predlog od predloga naše delovne skupnosti sicer ne razlikuje glede osnovnih 
ciljev, ki jih želimo doseči s predlaganimi spremembami. Ti cilji so na primer, 
da bodo delovni ljudje, združeni v svojih samoupravnih organizacijah, samo- 
stojno in odločilno vplivali na določanje pravic iz zdravstvenega varstva in na 
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materialna gibanja ter na odnose na tem področju, da se bodo v skladu z 
rastjo proizvodnje, produktivnosti dela in nacionalnega dohodka razširile ma- 
terialne osnove zdravstva, da se vzpostavi medsebojna odvisnost pravic in 
materialne osnove, ki jo zagotavljajo zavarovanci v okviru skupnosti zavaro- 
vanja na podlagi samoupravnega odločanja, da bo določeno mesto in obveznost 
zavarovancev, delovnih organizacij, skupnosti zavarovanja, zdravstvenih za- 
vodov in družbeno-političnih skupnosti v celotnem sistemu ter da bo njihovo 
medsebojno razmerje temeljilo na ekonomskih in poslovnih načelih, materialnih 
interesih in na potrebah samih zavarovancev in vse družbe in, da se z raz- 
širitvijo osnovnih problemov financiranja in organizacije zdravstvene službe 
ustvarijo ob doslednejši uporabi načel samoupravljanja in dohodka v tej druž- 
beni dejavnosti pogoji za napredek zdravstvene službe po načelih sodobnejše 
organizacije dela ter pospešijo integracijski procesi. Istočasno je bila poudar- 
jena nujnost ohranitve enotnega sistema zdravstvenega zavarovanja in opozor- 
jeno na negativne posledice delitve sedanje organizacije zdravstvenega zavaro- 
vanja v tri oblike, kot je to predvideno v zveznem predlogu. 

S tem v zvezi je javna razprava pokazala na naslednje negativne posledice, 
če bi prišlo do sprememb, predvidenih v zveznem predlogu. 

Velik del regulative glede obsega pravic in njihovega materialnega kritja 
bi bil odtegnjen samoupravi zavarovancev; glede financiranja osnovnega zdrav- 
stvenega varstva bi se vrnili na proračunski sistem, znižala bi se raven zdrav- 
stvenega varstva delavcev, ker bi se del sredstev, ki jih ustvarjajo delavci, 
prelival v korist drugih kategorij prebivalstva; povečali bi se režijski stroški 
v zvezi z organizacijo novih oblik zdravstvenega zavarovanja in prizadeta bi 
bila funkcionalna enotnost zdravstvene službe, kar ni v skladu s prizadevanji, 
da bi to službo pocenili in hkrati zagotovili njeno sodobno strukturno raven. 
Poudarjeno je bilo, da ohranitev osnovnega zdravstvenega varstva v okviru 
enotnega zdravstvenega zavarovanja ne izključuje diferenciranega obravnava- 
nja drugih kategorij zdravstvenega varstva znotraj obstoječega sistema zdrav- 
stvenega zavarovanja. Glede materialne odgovornosti delovnih organizacij za 
skrb za zdravje svojih delavcev, predvsem pa še za preprečevanje nesreč pri 
delu in poklicnih obolenj je bilo enotno mnenje, da ni potrebno za to usta- 
navljati posebnega zavarovanja. Po mnenju nekaterih se to vprašanje lahko 
uredi z različno višino dodatnega prispevka, po potrebi tudi z izrednim pri- 
spevkom v tistih delovnih organizacijah, ki imajo visoko obolevnost, oziroma 
veliko nesreč pri delu in kljub temu ne izpolnjujejo svojih obveznosti za pre- 
prečevanje nesreč pri delu in poklicnih obolenj. Udeleženci javne razprave so 
bili mnenja, da izločitev zavarovanja za primer nesreče pri delu in poklicnih 
obolenj in enotnega zavarovanja ne vodi k celoviti orientaciji delovne orga- 
nizacije k preventivni in k vsestranski sanaciji delovnih pogojev. Pri tem je 
treba tudi upoštevati, da družbena delitev dela objektivno poraja določene 
rizike, ki jih tudi z najuspešnejšimi preventivnimi ukrepi ni mogoče povsem 
odpraviti. Javna razprava je tudi poudarila, da je obseg zdravstvenega varstva, 
določen z zveznim predlogom pod nivojem, ki ga pri nas že uživajo tudi kmečki 
zavarovanci in celo nezavarovane osebe. V razpravah je bilo poudarjeno, da 
predvidene spremembe nikakor ne bi smele imeti za posledico znižanja seda- 
njega nivoja zdravstvenega varstva. Sedanji obseg in raven zdravstvenega 
varstva delavcev in njihovih družinskih članov ne smemo zmanjševati niti 
neposredno niti posredno s participacijo. Nasprotno, opozorjeno je bilo, da je 
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treba bolj poudariti nujnost, da se zdravstveno zavarovanje družinskih članov 
ne obravnava kot manj pomembno. 

Nekateri udeleženci javne razprave so predlagali, naj republika določi 
minimum osnovnega zdravstvenega varstva, s katerim bi morali zajeti več 
tistih obolenj, ki so značilna za Slovenijo. Enotno je bilo tudi stališče javnih 
razprav, da je treba organizacijo zdravstvenega zavarovanja osnovati na teri- 
torialnem in ne na podjetniškem načelu. Občani so poudarili, da ima terito- 
rialno načelo mnogo prednosti, saj daje večje možnosti za enotnejše urejanje 
pravic in dolžnosti zavarovancev ter za organizacijo bolj učinkovite in bolj 
racionalne zdravstvene službe, s katero je edino mogoče uresničiti pravico do 
proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. S tem v zvezi je prišlo do 
izraza tudi težnja, da je treba formirati močne skupnosti socialnega zavarovanja 
in da naj republiški zakon določi kriterije in pogoje za ustanovitev teh skup- 
nosti. 

Kar zadeva vlogo družbeno-političnih skupnosti pri izvajanju zdravstve- 
nega varstva in zavarovanja, je bilo v razpravah ugotovljeno, da je treba nujno 
krepiti vlogo občin in republik. Te morajo postati osnovni nosilci zdravstvene 
politike na svojem območju, skrbeti za materialno osnovo zdravstvenega var- 
stva, predvsem pa za hitrejši razvoj samoupravljanja v zdravstvenem varstvu 
in zavarovanju. Za dosego tega cilja je treba v republikah in v regijah čimprej 
izdelati program razvoja zdravstvenega varstva, ki naj zagotovi dolgoročnejši 
in skladnejši razvoj zdravstvenega varstva z družbenoekonomskim razvojem 
gospodarstva in drugih družbenih služb. 

Glede nadaljnjega razvoja samuopravljanja na področju zdravstvenega 
varstva in zavarovanja je bilo v razpravi izraženo mnenje, da tudi slovenski 
koncept glede tega še ni dovolj proučen in konkretiziran. Pri nadaljnji izpo- 
polnitvi tega koncepta bi bilo potrebno iskati boljše rešitve v smeri trdnejše 
povezave med zavarovanci, zdravstveno službo, delovnimi organizacijami in 
družbenopolitičnimi skupnostmi. Povsod je bilo podprto stališče, da naj se 
samoupravljanje razvija v smeri, v kateri naj neposredni koristnik, to je 
zavarovanec, kar največ odloča o organizaciji, potrošnji in o oblikah zdrav- 
stvenega varstva. V vseh razpravah so bila enotno sprejeta stališča, naj bi 
federacija na področju zdravstvenega zavarovanja sprejela le splošni zakon, 
s katerim naj bi določila splošna načela in tiste oblike zdravstvenega varstva, 
ki morajo biti zagotovljene vsemu prebivalstvu. Potrebna sredstva za zagoto- 
vitev osnovnega zdravstvenega varstva tistemu delu prebivalcev, ki ni dosegel 
poprečne stopnje gospodarskega razvoja, naj se zagotovijo v ustreznem sistemu 
financiranja družbeno-političnih skupnosti. Zaradi specifičnosti v posameznih 
republikah in tudi na posameznih območjih znotraj republik ni mogoče spre- 
jeti enotnih rešitev v merilu federacije, niti republike. O obsegu pravic naj bi 
predvsem odločali samoupravni organi zdravstvenega zavarovanja v skladu z 
družbenimi zmogljivostmi na svojem območju. Zvezni zakon naj po mnenju 
vseh udeležencev razprav tudi ne posega v organizacijo zdravstvenega zava- 
rovanja in zdravstvene službe, ker je to zadeva republik. 

Ob teh osnovnih vprašanjih, ki so bila v ospredju javne razprave, so 
ponekod kritično analizirali tudi druge probleme zdravstvenega varstva in 
službe. Poudarjeno je bilo, da ni mogoče več odlašati s spremebami v sistemu 
financiranja zdravstvenega varstva, da je potrebno reorganizirati hospitalno 
zdravstveno službo in dokončno reorganizirati osnovno zdravstveno službo. V 
ta namen je potrebno čimprej sprejeti normative in standarde za delo zdrav- 
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stvenih zavodov. V mnogih krajih so opozorili na še vedno zelo visoke stroške 
za evidenco, statistiko in administracijo v zdravstvenem zavarovanju. 

Zavzemali so se za poenotenje evidence in statistike, za njeno pocenitev, 
predvsem pa za uskladitev z dejanskimi potrebami. 

To je le nekaj najbistvenejših pripomb in mnenj, ki so bila dana skoraj 
v dvomesečnih javnih razpravah v naši republiki o predlogu za izpopolnitev 
sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja. 

Na kratko lahko torej ugotovimo, da so. bile v vseh bistvenih vprašanjih 
razprave popolnoma enotne in da je bila dana soglasna podpora konceptu za 
izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja, ki ga je pripravila 
delovna skupina poslancev in strokovnjakov naše skupščine. Komisija je bila 
mnenja, da v stališču, ki naj jih posreduje naša skupščina zvezni skupščini, 
ne bi kazalo že navajati konkretnih rešitev o organizaciji zdravstvenega varstva 
in zavarovanja v naši republiki. Predložena stališča se namreč nanašajo samo 
na zvezni predlog sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in 
zavarovanja prebivalstva, ki ga je sprejela zvezna skupščina meseca februarja 
kot gradivo za javno razpravo. Konkretne rešitve za izpopolnitev sistema zdrav- 
stvenega varstva in zavarovanja v naši republiki se še izdelujejo in bodo 
predmet razprav v drugi fazi, ko bodo pripravljeni tozadevni zakonski osnutki. 
S tem je zaključena prva faza javne razprave, v kateri so pristojna skupščinska 
telesa, organizacije Socialistine zveze, sindikalne organizacije, skupnosti social- 
nega zavarovanja in druge organizacije sprejele temeljna izhodišča za izpo- 
polnitev sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja. 

Komisija za pripravo predloga stališč je obravnavala tudi predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju. 
O tem zakonskem predlogu, ki ga je pripravila delovna skupina poslancev in 
strokovnjakov, so razpravljali pristojni skupščinski odbori in posredovali svoja 
mnenja izvršnemu svetu naše skupščine v smislu sklepa republiškega zbora 
na seji 12. junija letos, ki je ugotovil, da je potrebno predlagati zveznim orga- 
nom spremembo tega zakona. Pri tem je bilo upoštevano mnenje, da ni mogoče 
čakati na uveljavitev predlaganih sprememb do leta 1970, pač pa, da je treba 
določene spremembe uveljaviti že s 1. januarjem prihodnjega leta. Tako pri 
pripravi kot tudi pri obravnavi predloga za spremembe in dopolnitve temelj- 
nega zakona o zdravstvenem zavarovanju se je izhajalo s stališča, da se odlo- 
čanje, predvsem o načinu uveljavljanja pravic zdravstvenega zavarovanja pre- 
nese v večji meri na samoupravne organe skupnosti socialnega zavarovanja in 
posredno s tem tudi na same zavarovance. Zato predlog za spremembo in dopol- 
nitev temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju ne posega globlje v 
celotno zgradbo zakona, marveč teži le za tem, da se odpravijo nekatere ovire 
za večjo afirmacijo in pristojnost samoupravnih organov zavarovancev. 

Izvršni svet naše skupščine je naj osnovi tega sklepa že posredoval pred- 
sedniku zveznega izvršnega sveta predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju. Značilnosti tega zakonskega 
predloga, s katerim se strinja tudi komisija obeh zborov, so predvsem naslednje: 

ne gre za sistemske spremembe, saj bi te terjale nov zakon. Predlagane 
spremembe in dopolnitve odpravljajo tiste ovire, na katere zadeva samouprav- 
ljanje zavarovancev. Dani so predlogi za prenos nekaterih pristojnosti iz nor- 
mativnih področij v samoupravno dogovarjanje zavarovancev. Predlagane spre- 
membe s področja financiranja imajo namen preprečiti deficite in sanirati 
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finančno stanje tako v skladih zdravstvenega zavarovanja kot tudi v skladbi 
zavodov. Predlog razširja možnost reguliranja obveznosti med skladi in zava- 
rovanci s tem, da skupnosti socialnega zavarovanja lahko določijo udeležbo 
zavarovancev za posamezne oblike zdravstvenega varstva in zdravstvenih sto- 
ritev. To odpira možnost za širše samoupravno odločanje zavarovancev in za 
reguliranje finančnih razmer v skladih in med zavarovanci in zdravstveno 
službo. Glede na navedene ugotovitve, predvsem pa na najširšo razpravo v naši 
republiki, predlagam v imenu komisije, da skupščina sprejme predlog stališč 
k predlogu sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja prebivalstva, ki naj jih naša Skupščina SR Slovenije 
posreduje zvezni skupščini. 

Dovolite mi, da opozorim na dve napaki v tekstu, ki sta redakcijskega 
značaja. Na 5. strani pod 2. alineo v 6. stavku se mora glasiti namesto »gospo- 
darsko porabo«, »gospodarno porabo«. Dalje na 5. strani, pod 2 alineo, v dru- 
gem odstavku 4. stavek namesto »opredeliti tako, da bi konkretneje«, »opre1- 
deliti tako, da bi kompleksneje zajela skrb«. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Odpiram obravnavo o predlogu stališč. 
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, obravnavo takoj zapiram in prehajamo na 
sklepanje. Imamo še amandmaje zakonodajno-pravne komisije, ki jih vsebuje 
njeno poročilo od 15. 7. Gre za sistematizacijo oziroma za usklajevanje s 
poslovnikom in za nekatere korekture. Imate ta dokument pred seboj? Ce ga 
imate, potem vas prosim, da ugotovimo tole: ali se republiški zbor strinja 
s tem, da štejemo te amandmaje kot sestavni del osnovnega teksta? (Da.) Ker 
ne vidim ugovora, smatram, da se vsi strinjate s tem. Tako lahko potem pre- 
idemo na glasovanje o samem predlogu tako dopolnjenih stališč. Prosim člane 
republiškega zbora, ki so za ta predlog stališč, da dvignejo roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti takemu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog stališč SR 
Slovenije o sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja pre- 
bivalstva. 

S tem smo izčrpali 16. točko dnevnega reda in prehajamo na 17. točko 
dnevnega reda, in sicer na osnutek zakona o varstvu nekaterih kategorij 
žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in nji- 
hovih družinskih članov. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet in določil za svojega predstavnika 
člana izvršnega sveta, tovarišico Zoro Tomič in republiškega sekretarja za 
zdravstvo in socialno varstvo, tovarišico Majdo Gaspari. 

Osnutek zakona sta obravnavala odbor za zdravstvo in socialno politiko 
in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni po- 
ročili. Najprej moramo imeti v smislu 266. člena našega poslovnika o osnutku 
zakona načelno obravnavo. Potem, ko bomo končali obravnavo v načelu, bomo 
prišli na obravnavo zakonskega osnutka v podrobnostih. Zaradi tega odpiram 
najprej obravnavo osnutka v načelu. Kdo želi besedo v tej obravnavi? Prosim, 
Rado Pušenjak ima besedo. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, izjavljam, da se z vsebino 
tega osnutka strinjam, pač pa imam bistveno pripombo k 9. členu. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, držimo se reda. 
Sedaj imamo diskusijo v načelu. Kdo želi besedo? Tovarišica Zora Tomičeva 
ima besedo. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Dolžna 
sem povedati, da izvršni svet sprejema stališča skupščinskih odborov glede 
uvedbe cenzusa in višine dohodka pri tej kategoriji. Prav tako sprejema tudi 
vse pripombe zakonodajno-pravne komisije, zlasti tiste, ki so redakcijskega 
značaja. Pri tem si dovolim opozoriti le na to, da bo treba zaradi tega našega 
pristanka povečati proračunska sredstva za te namene v letu 1969 za približno 
70 milijonov S din. Izvršni svet se torej strinja s tem, da se v tej smeri izdela 
zakonski predlog. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovarišica. Na naši obrav- 
navi je navzoč tudi profesor Pavle Janežič kot zastopnik Zveze slepih Slovenije. 
Ali se želi tovariš profesor udeležiti razprave? (Zeli.) Prosim, imate besedo. 

Prof. Pavle Janežič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Kot zastopnik zveze slepih mi dovolite, da razpravljam o nekem na- 
čelnem vprašanju, o podrobnostih smo lahko razpravljali na sejah odbora za 
zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora. Govoril bi o tem, v katero 
kategorijo ti invalidi sodimo. Znano je, da imamo dve skupini invalidov, to 
so delovni invalidi in vojaški vojni invalidi. Ker se mora vsak nov zakon 
naslanjati na obstoječo zakonodajo, je prezentno in prosim tudi tovariše po- 
slance, da se izjavijo glede tega. Sicer mi dovolite majhno primerjavo: če je 
človek zaposlen in po nesreči postane invalid, je torej majhna razlika med 
tistim, ki se ponesreči v procesu dela ah pa pri prihodu na delo ali odhodu 
z dela in med tistim, ki se ponesreči izven delovnega procesa. 

Druga kategorija, to je vojaški vojni invalidi, so tisti invalidi, ki so pri 
obrambi domovine ali pri izvrševanju neke vojaške akcije postali invalidi. Sedaj, 
ko sprejemamo zakon po 23 letih za iste poškodovance, ki so bili prizadeti v 
vojni, je treba določiti njihovo mesto. Naše načelo naj bi bilo nekako takšno, 
da bi bili ali izenačeni z vojaškimi invalidi, ali da bi se jim močno približali. 
To je torej naš predlog. Seveda nastaja pri tem takoj problem denarnih sred- 
stev in ekonomskih zmožnosti. Smo realisti in razumemo težavne ekonomske 
možnosti, vendar smatramo, da kljub temu, če ekonomska možnost ni takšna, 
da bi se nas tudi glede dajatev izenačilo z vojnimi invalidi, naj se nam vsaj 
tega načela ne jemlje. 

Večkrat smo se sklicevali na zakonodaje in analogije v sosednih državah. 
To debato smo načeli že tudi v odborih, vendar je bila razprava zaradi ekonom- 
skih situacij ustavljena. Prav zato moramo' biti realisti in sprejeti ekonomsko 
situacijo. Glede načela pa sem omenil že prej. Od nekaterih držav kot na pri- 
mer od Italije, Avstrije in delno tudi od Madžarske smo prejeli nekaj nad 
400 milijonov dolarjev reparacij. Od tega mi invalidi vojne nismo prejeli 
direktno ničesar. Kamorkoli so ta sredstva šla, bodisi za gradnjo novih ob- 
jektov in podobno, smatramo, da je imela od tega družba koristi in zato imamo 
pravico do participacije tudi glede tistega deleža, ki ga danes delovni ljudje 
ustvarjajo, deloma pa ustvarjajo tudi nekateri naši člani, ki so se po reha- 
bilitaciji vključili v delovni proces. Menim, da s tem ne bi bil izvajan pritisk 
na delovni razred, češ da od njega, ki proizvaja, nekaj zahtevamo, do česar 



186 Republiški zbor 

nimamo pravice. Na drugi strani pa imamo še vedno velike zahteve do repa- 
racij od Zahodne Nemčije. To vprašanje se bo moralo nekoč rešiti. Seveda ga 
ne bo reševala republika Slovenija, vendar menim, da ima naša republika pri 
tem. lahko močan vpliv, če bo vztrajala pri federaciji, da participira del teh 
sredstev tudi invalidom vojne, ki jih zastopam. Prosim tovariše in tovarišice 
poslance, da bi se glede tega v debati izjavili. 

Glede naslova zakonskega osnutka pa sem razmišljal, če le-ta ni predolg. 
Morda naj bi se glasil: zakon o invalidih vojne. Pri tem bi bilo morda še treba 
povedati, ker gre samo za invalide s 100,0/o telesno okvaro, da bo kasnejši zakon 
zajel tudi, druge kategorije in to postopoma po težini telesne okvare. Smatram, 
da je sprejem osnutka tega zakona zelo pozitivno dejstvo, od katerega bodo> 
imeli tudi ostali invalidi koristi. 

Končno bi omenil 2. člen zakonskega osnutka. Smatramo namreč, da naj 
bi tisti družinski člani, ki nimajo drugih sredstev za preživljanje, uživali tudi 
po smrti upravičenca te pravice. To naj bi veljalo samo za L kategorijo invalid 
dov, torej za žrtve fašističnega nasilja, marveč tudi za obe ostali kategoriji, se 
pravi za civilne žrtve vojne in za žrtve vojnega materiala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Tovariš Radoslav 
Jonak ima besedo. 

Radoslav Jonak: V načelni razpravi bi govoril samo o vprašanju, ki 
ga je načel tovariš Janežič, in sicer o opredeljevanju statusa invalidov, ki ga ure- 
jamo s tem zakonom. Mislim, da se ne moremo v bistvu opredeljevati ali gre za 
vojaške vojne invalide ali za delovne invalide ali za invalide, ki bi jih po 
statusu približali vojaškim vojnim invalidom, ali za invalide, ki bi jih po 
statusu približali delovnim invalidom. Zdi se mi, da je originalna rešitev 
zakona prav v 2. členu, ko postavlja poseben status, ki tej vrsti invalidom gre. 
Točno so postavljene definicije, kaj so vojaški vojni invalidi. Mislim, da poleg 
materialnih pravic, ki izhajajo iz tega naslova, izhajajo tudi določena druž- 
bena priznanja, ki so dana s tem statusom in da ne moremo istovetiti nastanka 
vzroka invalidnosti pri vojaških vojnih invalidih, ki so invalidi zaradi posledic 
ran in bolezni pri opravljanju vojaških dolžnosti. Prav tako ne moremo isto- 
vetiti invalidov žrtev vojne z delovnimi invalidi, pri katerih je invalidnost 
nastala v nekih danih okoliščinah delovnega razmerja itd. Zaradi tega se mi 
zdi, da v nadaljnjih razpravah najbrž ne bi bilo koristno in niti potrebno, da 
se vrtimo okoli tega, ali približati vojaškim vojnim invalidom te invalide ali jih 
približati k delovnim invalidom. Najti moramo za to skupino povsem originarne 
rešitve. Zdi se mi, da se z osnutkom tega zakona približujemo takim rešitvam. 
Tudi zaradi teh razlogov se mi ne zdi sprejemljiv naslov »invalidi vojne«. Zdi 
se.mi namreč, da je glede na termine, ki jih uporabljamo v zvezi z vojaškimi 
vojnimi invalidi, ta naslov mnogo širši in vključuje seveda tudi vojaške vojne 
invalide in vse invalide vojne. Mislim, da tak parcialni zakon, ki rešuje samo 
parcialno skupino ljudi, ne more imeti nek splošen naslov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo v načelni razpravi? 
(Ne javi se nihče.) Če ne, potem bi nadaljeval misli tovariša Jonaka in bi, 
upoštevajoč čustva vsega zbora, izrazil naše simpatije prof. Janežiču kot zastop- 
niku zveze slepih in naše simpatije vsem članom njegove organizacije. Kar 
zadeva mene, moram reči, da imam občutek, da je tovariš Jonak našel zelo 
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posrečene besed s tem, ko je dejal, da bi bilo napačno, če bi sedaj skušal te 
žrtve identificirati z eno ali z drugo kategorijo. Gre za napor naše družbe, da 
vas in vaše težave obravnava kot posebno kategorijo in v okviru možnosti te 
težave tudi rešuje. Mislim, da bi vsi želeli, da bi bile te možnosti naše družbe 
večje, hkrati pa seveda tudi ne moremo iti prek mej družbenih zmogljivosti. 

Zapiram obravnavo v načelu. Sedaj naj bi glasovali naprej o osnutku za- 
kona v načelu. Prosim člane republiškega zbora, ki so za to, da se ta osnutek 
sprejme, da dvignejo .roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor v načelu sprejel osnutek zakona o var- 
stvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in 
žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov. 

Prehajamo na obravnavo zakonskega osnutka v podrobnostih. 
Predlagal bi, preden dam besedo tovarišu Pušenjaku, ki se je že oglasil 

k 9. členu, da bi imel vsak od vas pred očmi dejstvo, da imamo k vsem členom 
pripombe zakonodajno-pravne komisije in nekje tudi pripombe odbora. Sli 
bomo po vrsti od prvega do zadnjega člena in če ni posebne intervencije, bomo 
šteli, da zbor sprejema pripombe zakonodajno-pravne komisije, oziroma odbora. 
Posebej bomo glasovali samo, če bi imel kdo od članov zbora drugo mnenje, 
ali nekaj dopolnilnega k tistemu, kar sta dejala že zakonodajno-pravna komi- 
sija in naš odbor. Se strinjate s tako proceduro? (Poslanci se strinjajo.) Potem 
pristopam k obravnavi zakona v podrobnostih. Je pri naslovu zakona kaka 
pripomba? (Ni.) 

Pri prvem členu imamo pripombe zakonodajno-pravne komisije in odbora. 
Je še kakšna druga pripomba, ali ugovor proti tem pripombam? (Ni ugovora.) 

Prehajam na 2. člen. Je kaka druga pripomba ali ugovor proti pripombi 
zakonodajno-pravne komisije? (Ni.) Ker ni pripomb, prehajam na 3, člen. Je 
kaka druga pripomba ali ugovor, proti pripombi zakonodajno-pravne komisije? 
(Ni.) Ker ni, prehajam na 4. člen. Je kaka pripomba ali ugovor proti pripombi 
zakonodajno-pravne komisje? (Ni.) K petemu členu ni nobenih pripomb s strani 
zakonodajno-pravne komisije in odbora. Je kaka pripomba morda v zboru? 
(Je ni.) K 6. členu imamo pripombo zakonodajno-pravne komisije in odbora. 
Je kakšen ugovor ali kaka samostojna pripomba? (Je ni.) K 7. členu so pri- 
pombe zakonodajno-pravne komisije? Je kak ugovor ali kaka samostojna pri- 
pomba? (Je ni.) Za 8. člen postavljam isto vprašanje. Ker ni nobene pripombe, 
prehajam na 9. člen. O tem želi govoriti tovariš Rado Pušenjak, ki ima besedo. 

Rado Pušenjak: Imam pripombo k 9. členu, ki govori o pogojih za 
dodatno pomoč, oziroma o razmerju med osebnim dohodkom iz kmetijske de- 
javnosti in drugimi dohodki na družinskega člana. Po tem predlogu bi pripa- 
dala dodatna denarna pomoč upravičencem, če imajo družinski člani do 225 
N din letnega osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti ali 150 N din mesečnih 
in drugih dohodkov na družinskega člana, ali letno 1800 N din, kar ustreza 
razmerju 1 : 8. Po tem računu je torej dohodek nekmečke družine v letnem 
znesku 800 000 din istoveten z dohodkom kmečke družine, 'ki ima katastrski 
dohodek 100 000 S din, kar pomeni, da je to družina kmetovalca, ki ima le 
nekaj več kot 1 ha obdelovalne zemlje. Poznavalci kmečkih družin znajo pri- 
merno ocenjevati, kakšen je življenjski standard ene ali druge izmed navedenih 
družin. Menim, da je tu očitna diskriminacija — hotena ali nehotena, nasproti 
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kmečkemu prebivalstvu. Menim, da takšnega razmerja naša skupščina ne bi 
smela sprejeti. 

Ker ne vem, kakšno naj bi bilo pravilno razmerje med dohodkom kmečke 
in dohodkom nekmečke družine — vem le to, da je razmerje 1 : 8 nevzdržno — 
nimam seveda konkretnega predloga za spremembo tega člena. Prosim pred- 
lagatelja zakona, da pojasnim, na osnovi kakšnega proračuna je prišlo do tega 
razmerja. V bodoče bo treba ta vprašanja oziroma vse podobne zakone spre- 
meniti in spraviti v razmerja v znosno višino. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak je načel problem, ki je 
v zvezi z 8. in 9. členom. Kot vidite, je ta problem izražen v dveh oblikah, in 
sicer najprej 8. in 9. člen in potem kot varianta k 8., 9. in 10. členu. Zeli morda 
tovarišica Gasparijeva odgovoriti na vprašanje, ki ga je sprožil tovariš Pu- 
šenjak? (Da.) 

Majda Gaspari: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci. 
Tako postavljena razmerja v izračunavanju osebnega dohodka delavske družine 
oziroma dohodka kmečke družine se uporabljajo na splošno v vseh naših, 
doslej veljavnih predpisih tako pri otroškem dodatku, kot pri denarni pomoči 
kadrovcem in še pri nekaterih drugih denarnih dajatvah. Ta zakon samo 
povzema prakso in način, kakršen je doslej v veljavi. Mislim, da o tem tudi ni 
mogoče tako poenostavljeno — kot je tovariš Pušenjak razložil primerjavo — 
razpravljati. Dejansko gre za drugačna razmerja pri delavski družini, ko sešte- 
jemo celotni in letni dohodek, ali pa pri kmečki družini, kjer se veliko njenega 
dohodka skriva v naturalnih razmerjih, to je v proizvodih, ki jih kmečka dru- 
žina porabi sama. Tovarišu Pušenjaku sem včeraj, ko me je opozoril na to 
vprašanje, dejala, da smo pripravljeni do izdaje predloga zakona to vprašanje 
bolje razčleniti tako v zvezi s tem zakonom kot tudi v zvezi z drugimi našimi 
veljavnimi predpisi, da bi bili na čistem, če pravilno ali ne opredeljujemo in 
določamo cenzuse, ko gre za dohodek od kmetijske dejavnosti ali za dohodek 
iz delovnega razmerja. Sprejemam predlog tovariša Pušenjaka in bom takrat, 
ko bo govor o predlogu zakona, nekoliko podrobneje poročal tudi o tem 
vprašanju. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak bo s tem zadovoljen, 
mar ne? Vprašal bi samo še to: ker gre za variante, ali ostanemo samo pri 
teh pripombah, ki sta jih dala zakonodaj no-pravna komisija, ki se seveda ni 
spuščala v vsebino teh variant, in odbor? Ali zbor čuti potrebo, da bi se opre- 
delil bolj za eno ali bolj za drugo varianto? Je kdo, ki želi govoriti v zvezi z 8., 
9. in 10. členom? (Ne.) Ce ne, potem gremo, spremljajoč pripombe, kakršne so 
bile dane do sedaj, na 11. člen, ki je seveda zdaj 10. oziroma z variantami 
11. člen. Je kakšno vprašanje, kakšna dopolnitev ali kakšen ugovor? (Ne.) Ce 
ne, gremo na 12. in 13. člen. Prosim, tovariš Jonak, želite razpravljati? 

Radoslav Jonak: Ne bi se mogel strinjati s pripombo zakonodajno- 
pravne komisije in sicer s tem, ko govori o rehabilitaciji in pravi, »razen tega 
pa bi bilo najbrž treba tudi v tem zakonu govoriti o poklicni rehabilitaciji in 
ne samo o rehabilitaciji. Gre za izgubo možnosti za svoje delo in ne za delo 
nasploh«. Mislim, da je v osnutku zakona pravilno rečeno »v rehabilitaciji«, 
ne pa »poklicni rehabilitaciji« in da zakonodajno-pravna komisija napačno 
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sklepa, da gre za izgubo zmožnosti sploh, ne pa za izgubo zmožnosti za delo. 
Ali sem dovolj jasno povedal? 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da je jasno in da to lahko pri- 
ključimo kot material k osnutku, razen, če ne želi tovarišica Gasparijeva še 
kaj precizirati. Vzamemo kot dodatek? Zeli še kdo drugi prispevati kaj k temu 
členu? (Ne.) Če ne, potem gremo naprej: 14. člen, 15. člen, 16. člen, 17. člen, 
18. člen, 19. člen, 20. člen, 21. člen, 22. člen. Ker nimamo nobene pripombe, 
gremo dalje: 23., 24., 25., 26., 27., 28. in 29. člen, ki je zadnji. Če ni nobene 
druge pripombe k temu materialu, potem lahko glasujemo. Mislim, da lahko, 
glede na potek obravnave o podrobnostih, glasujemo za vse člene skupaj. Pro- 
sim, da člani republiškega zbora, ki so za ta osnutek z vsemi pripombami in 
odprtimi vprašanji, ki sta jih sprožila tovariša Pušenjak in Jonak, dvignejo 
roko. (Vsi dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti takemu predlogu? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je osnutek soglasno sprejet in da 
moramo v smislu naše procedure sprejeti ustrezni sklep, ki se glasi takole: 

»Osnutek zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, 
civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov se 
sprejme.« 

2. »predlog zakona« — ne bom ponavljal vsega naziva — »pripravi izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije.« 

Se strinjate s takim sklepom? (Da.) Ni ugovora? Hvala lepa! S tem smo 
izčrpali 17. točko dnevnega reda in se zahvaljujem tovarišem, ki so v imenu 
Zveze slepih Slovenije prisostvovali tej seji. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
osnutka zakona o borcih za severno mejo v letu 1918—1919. 

Tudi ta osnutek zakona je predložil izvršni svet in za predstavnika določil 
svojega člana Viktorja Repiča in tovarišico Majdo Gaspari, republiškega sekre- 
tarja za zdravstvo in socialno varastvo. Osnutek zakona sta obravnavala odbor 
za zdravstvo in socialno politiko in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
ustrezni poročili. Vprašam predstavnika izvršnega sveta tovariša Repiča in 
tovarišioo Gaspari, če želita še kaj dodati? (Ne želita.) Zeli morda predstavnik 
iz našega odbora govoriti o tem vprašanju? (Ne želi.) Zakonodajno-pravna ko- 
misija? (Ne želi.) Potem lahko začnemo z načelno obravnavo tega zakonskega 
osnutka. Odpiram načelno obravnavo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Dovolite mi, da vas v 
razpravi o osnutku zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 spom- 
nim na važnejša dogajanja tistega obdobja. 

Kot vemo, niso v prvi svetovni vojni dolgo prišle do izraza osvobodilne 
težnje slovenskega ljudstva. Reakcionarno vodstvo slovenske ljudske stranke 
je brez pomisleka služilo nemškemu in avstrijskemu imperializmu in je s silo 
dušilo tudi najmanjši poskus odpora proti monarhiji. Šele, ko je večletna vojna 
v precejšnji meri izčrpala moč centralnih velesil, se je začel položaj spreminjati. 
Novi avstrijski cesar Karel je bil prisiljen sklicati maja 1917. leta parlament. 
Sklic dunajskega parlamenta je bil očiten znak slabosti in zagate. Tako so ga 
ocenili tudi slovenski politiki in se začeli preusmerjati. Z novim položajem so 
nastale tudi spremembe v slovenski ljudski stranki. Namesto dr. Šušteršiča sta 
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prevzela vodstvo dr. Krek in dr. Korošec. Pripravila sta deklaracijo, ki je bila 
objavljena 30. maja 1917. leta. Deklaracija ni nasprotovala avstrijski državi kot 
celoti, temvfeč samo germanizatorskim načrtom nemškega imperializma in nem- 
ško-rtiadžarski hegemoniji. Deklaracija je bila torej pristen izraz oportunistične 
politike slovenskih strank. 

Na drugi strani pa je vendarle močno razgibala množice. Ustvarila je ljud- 
sko gibanje, ki je težilo k združitvi vseh jugoslovanskih narodov v novo ljudsko 
državo, ki bo branila socialno pravico, mir in svobodo svojih, v federaciji zdru- 
ženih narodov Jugoslavije. Tega gibanja, ki je po oktobrski revoluciji doživelo 
še večji razmah, ni bilo mogoče več zaustaviti. O tem, priča upor mornarjev 
avstro-ogrske mornarice v Boki Kotorski februarja 1918. leta, upor slovenskih 
vojakov 17. pešpolka v Judenburgu in končno upor 97. pešpolka v Radgoni, 
ki so bili vsi v maju pred 50. leti. 

Po porazih na fronti je končno oktobra 1918. leta Avstro-Ogrska propadla. 
Slovencem 29. oktober 1918. leta ni prinesel samostojne in združene Slovenije 
v demokratični zvezni1 državi Jugoslaviji, temveč protiljudsko centralistično 
monarhijo. Do tega je prišlo med drugim tudi zaradi tega, ker buržoazni zahod 
razen srbske vlade ni priznal nobenega drugega foruma, s katerim bi bil pri- 
pravljen pogajati se o jugoslovanskem vprašanju in o novi skupni državi. To 
okoliščino, ki ni edina in morda tudi ne najvažnejša, naglašam zaradi tega, da 
bi še bolj poudaril slovensko vlogo, ki so jo imeli Maistrovi borci oziroma borci 
za severno mejo kot jih imenuje osnutek zakona. 

Slovensko meščanstvo ni imelo v trenutku razpada avstro-ogrske monar- 
hije svoje izvršne oblasti, predvsem pa ni imelo svoje vojske. Vojsko je na 
hitro organiziral šele general Maister iz prostovoljcev, ki so imeli predvsem 
nalogo priboriti Sloveniji in s tem Jugoslaviji pravične meje. To v takratnih 
okoliščinah ni bilo lahko, saj so bili tudi vojaki slovenske narodnosti siti vojne 
in jih je domotožje gnalo k svojim družinam. Vendar jih ni bilo malo, ki so se 
odzvali Maistrovemu pozivu. Na hitro zbrana slovenska vojska, mislim, da jo 
lahko tako imenujem, saj je zrasla iz slovenskega ljudstva — je štela v začetku 
okoli 3350 mož, pred koncem 1918. leta pa je že narasla na okoli 8300 mož. 
Od teh jih danes živi še približno 1900. Nedvomno je prav, da damo Maistrovim 
borcem vsaj skromno priznanje za njihove zasluge v boju za našo severno 
mejo. Zato sem za osnutek zakona, ki ga je pripravil in predložil skupščini 
izvršni svet naše republike. • 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Besedo ima pred- 
stavnik teh borcev — tovariš Franc Staudekar. 

Franc Staudekar: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tova- 
rišice in tovariši poslanci. Letos, konec oktobra bo minilo 50 let, od kar se je 
zrušila avstro-ogrska monarhija, in 50 let; odkar so slovenski prostovoljci 
začeli boje za osvoboditev severnih krajev Slovenije. Nesporna zasluga teh 
borcev je, da je danes Maribor slovenski, da sta slovenski Dravska in Mežiška 
dolina, da je slovensko naše Pohorje in Prekmurje, da so naše Slovenske gorice 
in da je vse to neprecenljivo narodno bogastvo danes naše. Nedvomno bi tekla 
danes naša severna meja mnogo nižje od današnje, če ne bi takrat naši prosto- 
voljci nastopili tako hitro, odločno in pogumno. 

Znano je, da so nemško-avstrijski zastopniki na mirovni konferenci leta 
1919 v Parizu zahtevali mejo, ki naj bi šla južno od Slovenj Gradca čez Pohorje, 
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Pragersko in čez Haloze pod Ormožem, da je tako mejo predlagala tudi ame- 
riška komisija pod vodstvom polkovnika Milesa, ki je v januarju 1919 prepo- 
toval te kraje in da so pozneje na mirovni konferenci tudi nekatere velesile 
podpirale to zahtevo in predloge ameriške komisije. 

Na določevanje naše severne meje na pariški mirovni konferenci je odlo- 
čilno vplivalo' dejstvo, da je bilo to ozemlje že zasedeno po naši vojski, po 
naših prostovoljcih, kar je potrdil tudi francoski maršal Foch, član francoske 
delegacije na mirovni konferenci. Ob razpadu avstro-ogrske monarhije je bila 
meja na severu v Sloveniji popolnoma odprta. V zaledju oblast prevzemajoča 
slovenska buržuazija niti malo ni skrbela, da bi mejo kakorkoli zavarovala. 
Skrbela je samo, da bi čimprej utrdila in zavarovala svoj položaj. Takrat so se 
vračali z razpadajočih front tudi mnogi narodno zavedni slovenski fantje, ki so 
takoj spoznali nevarnost, ki grozi naši zemlji in narodu na severu naše domo- 
vine. Četudi od štiriletnih vojnih naporov na fronti izčrpani in sestradani, niso 
čakali niti trenutka. Zgrabili so znova za orožje in šli v boj, tokrat za osvobo- 
ditev našega naroda in ogrožene slovenske zemlje na severu Slovenije. V svoji 
globoki narodni zavesti so slovenski prostovoljci imeli takrat pred seboj samo 
en cilj: čimprej osvoboditi in zavarovati ogroženo Slovenijo na severu, udariti 
bliskovito in odločno, dokler se nasprotnik ne zbere in zave. 

Veliko je bilo takrat tveganje slovenskih prostovoljcev. Politični položaj 
slovenskega zaledja je bil povsem nejasen. Nihče, še ni vedel, kakšna bo druž- 
bena ureditev, nove državne tvorbe, ki ji bo pripadala Slovenija. Velike množice 
demoraliziranega in sestradanega vojaštva vseh narodnosti so se tiste dni in 
tedne' valile skozi Slovenijo v njihove države. Nemci in nemškutarji v osvobo- 
jenih krajih na severu so po prvem preplahu začeli povsod dvigati glave, 
pripravljati upor in napad na slovenske prostovoljce z namenom, da jih pre- 
ženejo iz osvobojene slovenske zemlje. Potrebni so bili velikanski, napori, od- 
ločnost in opreznost noč,in dan, tako s strani slovenskih poveljnikov kot njim 
podrejenim prostovoljcem, da so vse te nevarne naklepe in priprave pravo- 
časno odkrili in onemogočili. Tako so 23. novembra 1918 z bliskovitim napadom 
razorožili daleč močnejšo nemško »zeleno gardo« v Mariboru, ki je štela že 
nad 100 oficirjev in 1300 mož. Pri vsem tem pa je bilo najhujše, da so bili slo- 
venski prostovoljci takrat navezani izključno samo nase,' kot so bili enako 
navezani leta 1941 slovenski partizani. Takratni slovenski oblastveniki niso 
namreč narodnoosvobodilne akcije, slovenskih prostovoljcev samo ovirali in 
preprečevali, marveč jo dobesedno sabotirali. Čeprav se boji slovenskih pro- 
stovoljcev ne morejo primerjati niti glede trajanja niti glede žrtev z. bojem naših 
partizanov v II. svetovni vojni, vendar moremo smatrati glede na cilj, odločnost 
in pogumnost, s katero so ti mladi borci takrat osvobodili in zavarovali vse ob- 
sežno slovensko narodno območje na severu, ta boj za prvi narodnoosvobodilni 
boj. Nobenega dvoma ni, da so bile te domoljubne akcij'e slovenskih prosto- 
voljcev za zgled naši poznejši mladini, kako je treba nesebično ljubiti narod 
in domovino, kako je treba v najtežjih trenutkih podrediti osebne koristi in- 
teresom ogrožene domovine. In slovenska mladina, nedvomno prežeta s tem 
duhom slovenskih prostovoljcev iz leta 1918 in 1919, je šla 22 let pozneje v boj 
proti, nacističnemu in fašističnemu okupatorju in ga premagala. 

Ko boste, spoštovane tovarišice in tovariši poslanci, danes obravnavali 
osnutek zakona o borcih za severno mejo 1918—1919, vas v imenu vseh še žive- 
čih prostovoljcev-borcev za severno mejo prosim za dobrohotno naklonjenost. 
K osnutku zakona ima republiški odbor zveze prostovoljcev samo eno pripombo, 
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in sicer k 3. členu. Kot konec samostojnih vojnih operacij prostovoljskih enot 
za severno mejo je v osnutku zakona postavljen 1. februar 1919, ko je bila 
ustanovljena jugoslovanska vojska in so bile te enote vključene v njen sestav. 
Z določitvijo tega datuma je moral prostovoljec-borec za severno mejo, ki je 
vstopil v vojaško enoto 1. februarja 1919, torej takoj po razpadu avstro-ogrske 
monarhije, prebiti v tej enoti, ki se je borila za osvoboditev severnih krajev 
Slovenije, do 1. februarja 1919. Medtem pa je v mesecu decembru 1918 in janu- 
arju 1919, ko je bilo že vse ozemlje severne Slovenije osvobojeno in zavarovano 
z zadostnimi silami, vojaško poveljstvo odslovilo vse bolehne in izčrpane čast- 
nike in borce iz enot, ali pa jih poslalo v zaledje. In prav teh nekaj častnikov 
in borcev, ki jih ni niti 20, je večinoma zelo zaslužnih za takratni boj za se- 
verno mejo. Dva od njih, gimnazijski ravnatelj v pokoju dr. Mravljak, ki je bil 
član štajerskega poveljstva in idejni pobudnik vseh osvobodilnih akcij ter dr.Maks 
Pohar, predsednik republiškega odbora zveze prostovoljcev-borcev za severno 
mejo, in predsednik odbora za proslavo 50-letnice boja za severno mejo, ki. bo 
letos, bi v smislu tega izgubila pravico do ugodnosti po tem zakonu, ker nista 
služila v teh akcijah prav do 1. februarja 1919. leta. 

Zato je naš republiški odbor predlagal izvršnemu svetu, naj se 3. člen 
osnutka zakona spremeni v toliko, da so morali biti prostovoljci-borci, ki so 
vstopili v vojaške enote do 23. decembra 1918, v njih najmanj 6 tednov in ne 
do 1. februarja 1919, kot to predvideva osnutek zakona. Kot predstavnik repu- 
bliškega odbora zveze prostovoljcev za severno mejo prosim visoki zbor, da 
naš predlog dobrohotno upošteva, ker bi sicer pri teh nekaj zaslužnih borcih, 
če ne bi imel pravice do teh ugodnosti, povzročilo močno zagrenjenost in razo- 
čaranje pri vseh, ki poznajo njihove zasluge. Ta krivica bi utegnila slabo vpli- 
vati na letošnjo proslavo 50-letnice bojev za severno mejo. Teh nekaj prosto- 
voljcev ne bi prav nič obremenjevalo proračuna. Po podatkih, ki smo jih prejeli 
od naših 2 občinskih odborov, je samo letos umrlo nad 140. naših tovarišev. 
Število živečih iz dneva v dan bolj pada in v nekaj letih nas ne bo' več, kajti 
poprečna starost člana je 74 let. 

Zato visoki zbor ponovno prosim, da ustreže naši želji in prilagodi 3. člen 
v osnutku zakona kot sem predlagal. 3. člen zakona naj bi se torej glasil: »Borci, 
ki so vstopili v slovenske vojaške enote do 23. decembra 1918 in bili v njih 
najmanj 6 tednov, se štejejo za prostovoljce. Poleg pravic po 2. členu imajo še 
pravico do nadomestila za stroške letnega dopusta v znesku 600 dinarjev.« 

Zahvaljujem se naši družbeni skupnosti in tudi vam, da ste letos ob 50-let- 
nici bojev za severno mejo začeli reševati za nas tako pomembno vprašanje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če 
ne, potem načelno obravnavo sklepam in prehajam na glasovanje. Kdor je za 
to, da osnutek tega zakona v načelu sprejmemo, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor v načelu soglasno sprejel osnutek zakona 
o borcih za severno mejo v letih 1918—1919. 

Prehajamo na obravnavo zakona v podrobnostih. Imamo pripombe odbora 
in zakonodajno-pravne komisije. Prosim, če je kdo, ki želi ugovarjati tem pri- 
pombam ali ki hoče s svoje strani dati kako pripombo, ki še ni formulirana s 
strani odbora in zakonodajno-pravne komisije, da se javi k besedi. 
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Prehajamo na obravnavo osnutka zakona o podrobnostih. 1. člen, 2. člen — 
k temu bomo priključili pripombo zveze borcev, ki jo je obrazložil njen pred- 
stavnik. Je še kaka druga pripomba? (Ne.) 4. člen, 5. člen, 6. člen, 7. člen, 8. člen, 
9. člen, 10. člen in 11. člen. Je še kaka pripomba? (Ne.) Potem lahko sklenem 
obravnavo v podrobnostih in glasujemo sedaj o vseh členih skupaj. V primeru, 
da republiški zbor sprejme zakonski osnutek tudi v podrobnostih, bo rezultat 
sklep, da se osnutek zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 sprej- 
me in drugič, da pripravi predlog zakona o borcih za severno mejo v letih 
1918 in 1919 izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Prosim, kdor je za osnutek 
zakona tudi v podrobnostih, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor tudi v podrobnostih soglasno sprejel 
osnutek zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919. 

Tovarišice in tovariši! Pred seboj imamo samo še volitve in imenovanja in 
zakonski predlog, ki smo ga med tem časom razdelili. Dobili ste namreč še 
predlog zakona o vojaških vojnih invalidih ter spremno pismo izvršnega sveta, 
ki ga je podpisal tovariš Štrukelj po pooblastilu predsednika izvršnega sveta, 
s katerim predlaga hitri postopek. V smislu poslovnika je naslovil tovariš Štru- 
kelj to pismo tudi na predsednika Skupščine SR Slovenije. Predsednik Skup- 
ščine SR Slovenije nam v smislu poslovnika pošilja to pismo in navaja iste 
razloge kot jih navaja izvršni svet. Ali sprejmemo hitri postopek ali ne, je v 
pristojnosti zbora. Menim, da bi imeli malo odmora, saj delamo brez pretrganja 
že 2 uri in 10 minut. Razprava o tem zakonskem predlogu bo trajala najbrž 
delj časa. Kaj menite? Dvajseto točko naj bi obravnavali pred tem in potem 
obravnavali šele 19. točko. 

Moramo tudi glasovati o tem, ali to točko sploh vključimo v dnevni red. To 
sem se sedaj spomnil in zato je prav, da najprej obdelamo volitve in ime- 
novanja. 

Pod točko »volitve in imenovanja« imamo samo predlog odloka 
o določitvi števila in o izvolitvi sodnikov-porotnikov okrožnega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani. 

Predlog je predložila komisija za volitve in imenovanja, ki jo predstavlja 
predsednik Janko Rudolf, ki ne želi dopolnjevati svojega predloga. To se pravi, 
dia lahko takoj odpremo obravnavo tega predloga. Želi kdo dati kakšno pri- 
pombo ali ima kakšno vprašanje ali morda spremembo? (Ne.) Potem obravna- 
vo zapiram in prehajamo na glasovanje. Prosim tovarišice in tovariše, ki so za 
ta odlok o določitvi števila in o izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Ali je kdo proti takemu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel ta odlok. 

Sedaj, ko smo izčrpali redni dnevni red, je pred nami še predlog, da razši- 
rimo dnevni red, oziroma, da dodamo novo točko dnevnega reda, ki 
se glasi: »predlog zakona o vojaških vojnih invalidih«. 

Želi izvršni svet posebej obrazložiti svoj predlog za razširitev dnevnega 
reda? (Ne želi.) Zeli kdo govoriti o predlogu, da razširimo dnevni red s to točko 
dnevnega reda? (Ne.) Ker nihče, potem lahko takoj preidemo k odločanju. 
Tisti, ki so za razširitev dnevnega reda današnje seje s predlogom zakona o 
vojaških vojnih invalidih, naj prosim dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne 
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roko.) Je kdo proti? (1 poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca 
dvigneta roko.) Torej z enim glasom proti in dvema vzdržanima je republiški 
zbor sklenil, da razširi dnevni red s predlogom zakona o vojaških vojnih in- 
validih. 

Treba je še rešiti proceduralno vprašanje, in sicer, ali zbor sprejema pred- 
log, da o tem zakonu postopamo po hitrem postopku, to se pravi brez razprave 
v odborih in v zakonodajno-pravni komisiji? Zeli izvršni svet obrazložiti svoj 
predlog glede hitrega postopka? (Ne želi.) Zeli kdo od članov republiškega zbora 
razpravljati o tem vprašanju? Ne vidim nobene želje, zato lahko preidemo takoj 
h glasovanju o tem predlogu. Člani republiškega zbora, ki so za to, da se sprej- 
me predlog, da se zakon o vojaških v6jnih invalidih obravnava po hitrem po- 
stopku, niaj dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (4 po- 
slanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (14 poslancev dvigne roko.) S 4 proti 
in 14 vzdržanimi glasovi je republiški zbor sprejel ta predlog. Zdaj ne ostane 
drugega, kot da imamo odmor, da bomo lahko nalogo izpeljali do konca. Tovariš 
Ivan Franko želi besedo. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlagal bi, da bi med odmorom pristojni odbor našega zbora v smislu člena 
301 poslovnika razpravljal o zakonskem predlogu in da bi potem dal zboru 
svoje mnenje in stališče. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da je ta predlog umesten. Pretr- 
gavam sejo, ki se bo nadaljevala ob 17. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.20 in se je nadaljevala ob 17. uri.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Nadaljujemo s sejo. 
Na seji pred odmorom smo sklenili, da sprejmemo hitri postopek in še prej, da 
razširimo dnevni red z zakonom o vojaških vojnih invalidih. 

Veste, da je ta zakon prav zaradi hitrega postopka prišel neposredno na 
poslanske klopi, to se pravi, da ni bil obravnavan v rednem postopku, kolikor 
nista sedaj odbor in zakonodajno-pravna komisija izkoristila ta odmor za to 
nalogo. 

Predlagatelj tega zakona je izvršni svet, predstavnik izvršnega sveta je to- 
varišica Zora Tomičeva in Majda Gaspari kot predstavnik republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo. Vprašam predstavnico izvršnega sveta, 
če želi besedo. Nadalje bom postavil isto vprašanje tudi predsedniku odbora za 
zdravstvo in socialno politiko in predsedniku zakonodajno-pravne komisije. 
Najprej dajem besedo tovarišici Zori Tomičevi. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po 
161. členu zvezne ustave mora biti varstvo vojaških vojnih invalidov urejeno 
s popolnim zakonom. Do uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o vojaških vojnih invalidih je bilo to varstvo urejeno le z zveznimi pred- 
pisi. Ta popolni zakon z novelo prenaša en del normativne dejavnosti in finan- 
ciranja invalidskega varstva na republike z namenom, da ga izpopolnijo in racio- 
nalizirajo uporabo družbenih sredstev za te namene. Novela hkrati omogoča 
ustreznejšo prilagoditev invalidskega varstva življenjskim stroškom in stan- 
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dardu v posameznih republikah. To velja predvsem za invalidski dodatek, ki 
je regulator socialnega položaja nepreskrbljenih in za delo nesposobnih inva- 
lidskih upravičencev. S tem enotnost sistema invalidskega varstva v federaciji 
ne bo prizadeta, prav tako pa obveznost federacije do teh vprašanj ne bo nič 
manjša. V njeni pristojnosti bo ostalo normiranje osnovnih invalidskih pravic in 
splošnih pogojev in obseg invalidskih pravic, republike pa bodo obravnavale 
specifične elemente za pridobitev teh pravic. Izboljšanje invalidskega varstva 
v SR Sloveniji zavisi od sredstev, ki jih je zveza odstopila naši republiki in od 
sredstev iz republiškega proračuna. Zakonski predlog urejuje na republiko pre- 
nesene pristojnosti in sicer: ekonomske pogoje in višino invalidskega dodatka, 
oskrbnino za invalide na poklicni rehabilitaciji, način zdravljenja invalidov v 
naravnih zdraviliščih, način in postopek za dobivanje ortopedskih pripomočkov, 
razmerja z delovnimi organizacijami, ki pripomočke izdelujejo, strokovno kon- 
trolo izdelkov, pavšalno povračilo za vzdrževanje motornih vozil, ki so dodeljena 
invalidom I. skupine kot ortopedski pripomoček, način izplačevanja pavšala, 
vrsto vozila in obseg zavarovanja, natančnejše pogoje za regres pri nakupu mo- 
tornih vozil, višino regresa, elemente, na katerih je regres odvisen in posledice 
odtujitve vozila. 

Med najpomembnejše oblike invalidskega varstva sodi invalidski dodatek. 
Komu je namenjen, ste že danes slišali in tega ne bi ponavljala. Slišali ste prav 
tako še o neustreznosti invalidskega dodatka in o nujnosti njegovega povečanja, 
o čemer so večkrat razpravljali skupščinski odbori in zbori, izvršni svet, repu- 
bliški odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije, občinske in 
krajevne organizacije borcev ter pristojni upravni organi na vseh področjih. 

Sprejet je bil že danes večkrat citirani sklep skupščine, da je treba inva- 
lidski dodatek povečati na 350 N dinarjev za osebne in družinske upravičence, 
kar upošteva tudi ta zakonski predlog. Sistemske spremembe invalidskega do- 
datka niso potrebne, treba je le omiliti pogoje, zlasti sedanje cenzuse, ki ne 
ustrezajo več. Po zveznem zakonu je cenzus za osebne invalide 160 dinarjev, za 
družinske upravičence 145 dinarjev, za kmetijske dohodke pa je enoten cenzus 
55 N dinarjev na mesec. V smislu zveznega zakona je invalidski dodatek od- 
visen od dohodkov upravičenca, zakonca in otrok ter staršev, ki živijo z njim 
v skupnem gospodinjstvu. Od tega načela odstopa zvezni zakon takrat, ko živi 
invalid na posestvu sorodnikov, bratov, sester, starih staršev, tasta ali tašče. 

V smislu zakonskega predloga naj bo invalidski dodatek odvisen le od do- 
hodkov ožjih družinskih članov upravičencev in njegovih staršev, kajti v Slove- 
niji praktično ni več družin, ki združujejo bližnje in daljne sorodnike. 

Novi cenzusi dohodkov so navedeni v 3. členu zakonskega predloga z omi- 
litvijo kriterijev za pridobitev pravic invalidskega dodatka in so za družinske 
in osebne invalide, ki nimajo dohodkov od kmetijske dejavnosti, 200 N dinarjev, 
za družinske invalide, ki imajo dohodke od kmetijske dejavnosti pa 160 N di- 
narjev. Dohodke od kmetijske dejavnosti se v smislu zveznega zakona obra- 
čunajo po katastru iz leta 1964 s faktorjem 4, 2 ali 1. V predlogu zakona pa je 
predlog za katastrski dohodek iz prejšnjega leta. 

Po predlaganem cenzusu 160 N dinarjev izgubi pravico do invalidskega do- 
datka največ 130 upravičencev, od tega 50 upravičencev, katerih kmetijski do- 
hodki presegajo 300 N dinarjev na člana gospodinjstva. Vprašanje teh 130 uži- 
valcev invalidskega dodatka pa rešujemo tako, da sprejemamo določilo, da ga 
naj še nadalje prejemajo. Zakonski predlog predvideva povečanje invalidskega 
dodatka za 30 %, kadar gre za družinsko uživanje dodatka, namesto sedanjih 
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15 °/o. Povečanje je po mnenju republiškega odbora zveze združenj borcev 
nujno, saj imamo v SR Sloveniji nekaj več kot 1300 primerov družinskih uži- 
valcev dodatka, za katere je to res pomemben vir za preživljanje. 

Druge oblike invalidskega varstva, ki jih ureja zakonski predlog, so ostale 
na ravni, ki jo določa zvezni zakon. Ureditev invalidskega dohodka v smislu 
3. člena zakonskega predloga zahteva znatno več sredstev, kot smo jih za inva- 
lidski dodatek porabili doslej. Upoštevajoč maksimalni invalidski dodatek 350 
dinarjev, cenzus za nekmetijske dohodke 200 dinarjev, cenzus za kmetijske do- 
hodke 160 dinarjev in katastrski dohodek preteklega leta ter klavzulo, v smislu 
katere bi nekateri dobivali invalidski dodatek še dalje, ne glede na novi cenzus, 
bomo v letu 1968 potrebovali za invalidski dodatek 25 milijonov 83 251 dinarjev, 
za druge oblike varstva vojaških vojnih invalidov, ki jih predlog zakona ne 
spreminja, pa 11 milijonov 550 000 dinarjev. Skupno bomo torej potrebovali 36 
milijonov 633 693 dinarjev. S predvideno ureditvijo invalidskega dodatka bomo 
zajeli 9604 invalidske upravičence, ali 3286 upravičencev več kot v letu 1967, 
kar pomeni 52 '°/o. 

Pomembnejše kot tako veliko število novih invalidskih upravičencev je 
dejstvo, da nova ureditev invalidskega dodatka bistveno izboljšuje položaj, 
predvsem tistih upravičencev, ki imajo najnižje dohodke, oziroma so brez 
njih. Polni invalidski dodatek, ki ga je doslej prejemalo približno 50 % inva- 
lidskih upravičencev, bo namreč narasel v poprečju za 63%. 

Razlika med potrebnimi in na voljo danimi sredstvi za varstvo vojaških 
vojnih invalidov, ki bi jo bilo treba dodatno zagotoviti v proračunu SR Slo- 
venije, znaša 3 milijone 960 693 dinarjev. Manjkajoča sredstva bodo zagotov- 
ljena v okviru republiškega proračuna za leto 1968 ali z drugačno rešitvijo. 
Izvršni svet bo do konca septembra predlagal konkretne spremembe v pro- 
računu tako, da bi zagotovili manjkajoča sredstva. 

Izvršni svet predlaga, da se predloženi predlog zakona sprejme. Istočasno bi 
obvestila, da se je na 10. strani vrinila strojepisna napaka, ker je namesto za 
invalide s telesno okvaro spodnjih okončin s 100'°/o invalidnostjo izpadlo pri 
tipkanju »samo 10% invalidnostjo.« Prav tako smo bili opozorjeni, da je zako- 
nodajna komisija predlagala spremembo 2. člena, ki naj bi se glasil takole: 
»finančna sredstva za uresničevanje invalidske pravice iz drugega odstavka 
prejšnjega člena se zagotavljajo v republiškem proračunu in nadalje še v 32. 
členu, določbe tega zakona, ki se nanašajo na invalidski dodatek in na oskrb- 
nino za čas poklicne rehabilitacije »učinkujejo za čas od 1. julija 1968 dalje.« 

Obe korekture izboljšujeta naš tekst in jih izvršni svet sprejema. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim tovariša Benčino, kot predsednika 
odbora, ali poročevalca za poročilo. Tovarišica Marija Ivkovič ima besedo. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišiče in tovariši poslanci! 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na današnji seji 
obravnaval predlog zakona o vojaških vojnih invalidih, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je v načelni razpravi soglasno ugotovil, da predlog zakona uresničuje 
v celoti sklepe Skupščine SR Slovenije s področja invalidskega varstva od 27. 
marca tega leta in sicer, da predvideva: 

Prvič: omilitev dosedanjih cenzusov za pridobitev pravice do invalidskega 
dodatka. Drugič, predvideva povečanje invalidskega dodatka na 350 din in tret- 
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jič, da gredo te pravice upravičencem od 1. julija 1968 dalje. Dalje je odbor 
ugotovil, da se s tem zakonom kompleksno rešuje tematika invalidskega varstva, 
predvsem tiste kategorije upravičencev, ki je zaradi starosti, bolezni in podobno 
pridobitno nesposobna. Ta zakon bo še posebno rešil dosedanje, nekje zelo 
težko stanje upravičencev do družinske invalidnine, kar sedanji cenzus tega ni 
omogočal. 

Odbor dalje ugotavlja, da je bil predlog zakona v najširši javni razpravi v 
organizacijah Zveze združenj borcev NOV Slovenije in da je bil povsod pozi- 
tivno ocenjen. Prav tako o njem sodi tudi glavni odbor Zveze združenj borcev 
Slovenije, ki je vse skozi sodeloval v pripravi tega zakonskega predloga. Odbor 
je tudi pozitivno ocenil prizadevanje izvršnega sveta in republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo, ker sta storila vse, da o zakonu prav 
sedaj razpravlja ta dom. 

Glede na navedene ugotovitve je odbor v načelni razpravi soglasno sprejel 
predlog zakona. 

V obravnavi po posameznih členih odbor ni imel bistvenih pripomb; imel 
je le pripombo na tiskovno napako, ki jo je omenila že tovarišica Tomičeva. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o vojaških 
vojnih invalidih kot je predložen s strani izvršnega sveta. Odbor tudi sprejema 
amandmaje zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovarišica! Priključujem se 
čestitkam odboru in vsem, ki so sodelovali pri sprejemu tega zakona. Prosim 
predsednika zakonodajno-pravne komisije za poročilo. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko je zbor sklepal o hitrem postopku za sprejem tega zakona po 301. členu po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije, ni zahteval mnenja zakonodajno-pravne ko- 
misije. Komisijo sem že prej sklical, vendar udeležba ni bila zadostna. Poročila 
komisije k zakonskemu predlogu zato ne morem podati, prisotni člani komisije 
pa smo dali svoje pripombe predlagatelju, kolikor nam je za to dopuščal čas. 
Predlagatelj jih je upošteval. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: V hitrem postopku ni potrebno mnenje 
zakonodajno-pravne komisije, kolikor to zbor ne odloči. Vendar je tudi to 
mnenje zakonodajno-pravne komisije v okrnjenem sestavu dragocena pomoč za 
delo našega zbora. Odpiram obravnavo. Kdo prosi za besedo? Tovariš Stane 
Bizjak, predstavnik republiškega zbora ZZB Slovenije ima besedo. 

Stane Bizjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
imenu republiškega odbora ZZB NOV se vam zahvaljujem, da ste danes sprejeli 
kot dodatek dnevnega reda in po hitrem postopku obravnavali republiški zakon 
o vojaških vojnih invalidih. Ta rešuje socialno ogroženo kategorijo udeležencev 
revolucije, v prvi vrsti starše padlih borcev. Naša organizacija si je vseskozi 
prizadevala za zboljšanje materialnega položaja tistih invalidskih upravičencev, 
ki se preživljajo le z invalidskimi prejemki, skratka takih, ki niso zaposleni, 
ki nimajo pokojnine in ki nimajo imetja, iz katerega bi lahko črpali sredstva za 
preživljanje. Zakon, ki je predložen, v celoti rešuje sklepe Skupščine SR Slo- 
venije z dne 27. 3. 1968. Zakon izboljšuje položaj uživalcev invalidskega dodatka 
in v celoti zadovoljuje pismu, ki ga je naša organizacija dostavila skupščini. 
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Z zakonom so torej praktično in v celoti realizirane zahteve, oziroma sklepi naše 
organizacije. Z njim se urejajo problemi, ki so že dolgo odprti in ki zadevajo 
najšibkejšo kategorijo invalidskih upravičencev. Ti problemi so prišli do izraza 
v vseh prejšnjih letih v naših organizacijah, saj se je mnogo razpravljalo o re- 
ševanju problemov te kategorije invalidskih upravičencev. Naj povem, da je 
bil na letošnjih občnih zborih naših organizacij in tudi na občinskih skupščinah 
ta problem stalno prisoten. Glede na sklepe Skupščine SR Slovenije z dne 27. 
marca. 1968. leta je bil ta skupščinski akt sprejet z zadovoljstvom, saj je bilo 
kazno, da se bo končno uredilo to vprašanje, ki je bilo odprto že vsa leta. 

Zato menim, da z obravnavo tega zakona, ki je danes v razpravi, rešujemo 
kategorijo invalidskih upravičencev, ki zaslužijo, da jim enkrat posvetimo malo 
več pozornosti kot doslej. Prosim, da republiški zbor ta zakon sprejme kot je 
bil predložen s, strani izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Se kdo želi besedo? Prosim, tovariš Vla- 
dimir Vrečko. 

Vladimir Vrečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Odmor sem izkoristil in prečital sem ta predlog zakona. Priznam, da 
vseh določil tega zakona povsem ne razumem in mi zato dovolite, da vprašam 
predstavnika izvršnega sveta za nekatere formulacije, ki so v tem zakonu. 

Na drugi strani se v 5. členu, tu nismo bili opozorjeni na tiskarske napake, 
da je dvakrat naveden 5. člen, vsaj v mojem izvodu, čeprav je to vse skupaj 
5. člen, glasi formulacija: »Invalidom, ki se sami preživljajo ali bolehajo za 
aktivno tuberkulozo ter uživalcem družinske invalidnine, ki se sami preživljajo, 
se invalidski dodatek, odmerjen po prejšnjih odstavkih, poveča za 100 dinarjev, 
če gospodinjstvo nima dovolj dohodkov od kmetijske dejavnosti«. Formulacija 
»ali bolehajo za aktivno tuberkulozo« je po mojem s pravnega stališča zelo opo- 
rečna. Vemo, da aktivno tuberkulozo po zakonu zdravimo v posebnih bolniš- 
nicah za tuberkulozo in potem pošljemo pacienta kot ozdravljenega domov. 
Zdravstveni zavod ga dolgo časa vodi kot tuberana, ki pa nima aktivne tuber- 
kuloze, marveč je samo pod opazovanjem. To je ohlapna formulacija, ki po 
mojem ne daje nobene pravne sigurnosti. Verjetno je prepisana iz zvezne za- 
konodaje in bi bila verjetno za naše slovenske razmere poleg tuberkuloze vsa 
rakasta obolenja v tem odstavku bolj indicirana. 

Nadalje, v 8. členu pravimo glede cenzusa za invalide-kmete »da se za 
redni dohodek od kmetijske dejavnosti šteje katastrski dohodek iz prejšnjega 
leta, ki je bil podlaga za odmero davka, povečan 4-krat«. Tovariši poslanci, 
mislim, da je katastrski dohodek v nekaterih okoliših za prvi razred 200 000 
dinarjev. To pomeni, da bo dal en ha njive prvega razreda v takšnem okolišu, 
povečan za 4-krat, 800 000 dinarjev dohodka. Vprašal bi vse eksperte, na ka- 
terem ha slovenske zemlje, razen mogoče pri hmelju ali v vinogradu, se da 
doseči 800 000 dinarjev dohodka? To so izjemne kulture v izjemnih krajih in ne 
pravilo. Zato mislim, da ta člen ni precizen in da s hitrim sprejemanjem zakona 
dejansko ne bomo rešili stvari. V obrazložitvi vidimo, da imamo 2400 vojaških 
vojnih invalidov s kmetijskimi dohodki in 1672 z nekmetijskimi dohodki, 
to se pravi okrog 4000 ljudi, ki jih bo takšno tolmačenje zakona nedvomno 
prizadelo. 

Nadalje pravi isti člen v zadnjem odstavku: »če kmetijsko zemljišče oddano 
v zakup delovni organizaciji za dobo 10 let, se šteje katastrski dohodek povečan 
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dvakrat, če pa je zemljišče oddano v zakup delovni organizaciji za daljšo dobo, 
pa mesečni znesek zakupnine.« Zakonodaja dovoljuje odpis dohodka iz kme- 
tijstva, če individualni kmet odda zemljišče delovni organizaciji v zakup za 
dobo 5 let in ne za 10 let. V tem primeru je dolžan samo plačevati zdravstveni 
prispevek, dočim mu prispevka iz dohodka iz kmetijstva ni treba plačevati. 
Nadalje, delovne organizacije najemnino omejujejo, nekje so bila tudi priporo- 
čila, v kakšni višini naj se plačuje najemnina za zemljo. Ta naj ne bi presegala 
50 000 do 60 000 starih dinarjev za ha. Zopet primer: če je njiva prvega razreda 
v takem davčnem okolišu, rečemo, da ima lastnih 400 000 dinarjev dohodka, 
dejansko pa dobi 60 000 najemnine. To zame ni povsem logično in ne vem, 
zakaj teh 5 let, kar mu daje pravo možnost, povečuje na 10 let. Če je zemljišče 
dano v zakup delovni organizaciji za daljšo dobo, plačujemo mesečni znesek 
zakupnine šele čez 10 let, če pa je več kot deset let,, se dejansko upošteva me- 
sečni znesek zakupnine. Meni se zdijo1 te formulacije slabo preverjene, nepre- 
študirane in preohlapne. Prosim predlagatelja za odgovor, zakaj smo se odločili 
za tako formulacijo. Za te člene tega zakona po svoji vesti ne bi mogel glasovati. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: To so vprašanja, ki jih je težko reševati 
v hitrem postopku. Kljub temu sprašujem izvršni svet, če bo dal pojasnilo? 
Tovarišica Majda Gasparijeva ima besedo. 

Majda Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ze v uvodni obrazložitvi tovarišice Zore Tomičeve ste slišali, da je bila vse 
doslej invalidska zakonodaja popolna zakonodaja in da je tako tudi še vedno 
postavljena v naši ustavi. Zveza nam je dala nekatera pooblastila za poboljšanje 
materialnega položaja invalidov, ni pa dala pooblastila, da bi tudi samostojno 
urejali statusna vprašnja. Vsa statusna, vprašanja so še vedno regulirana z 
zveznim zakonom. Zaradi tega v tem zakonu povzemamo vsa tista določila, kjer 
striktno in izrecno ne popravljamo materialnega položaja invalidov nad tistim, 
kar že daje zvezni zakon. Iz obrazložitve ste tudi lahko* razbrali, da so te spre- 
membe samo glede invalidskega dodatka in samo v tem smislu, da dvigamo 
višino invalidskega dodatka nad nivojem, kakršen je določen v zveznem zakonu 
in da omilujemo cenzuse, kakršni so določeni v zveznem zakonu. Obe ti dve 
spremembi v bistvu vežemo na ves ostali sistem, kakršen je določen v zveznem 
zakonu. V nadaljnje spreminjanje vseh drugih vprašanj, ki bodo morda kasneje 
tudi pri nas doživela spremembo, nismo šli v tej fazi zaradi omejenih materi- 
alnih možnosti in tudi zaradi tega ne, ker ta vprašanja zares zahtevajo temeljit 
študij in preverjanja na terenu. Razmere so namreč različne v Sloveniji. Po- 
samezna območja se tudi glede katastrskega dohodka razlikujejo med seboj. 
Smatrali smo, da je zato potreben čas in da bi v naslednji fazi vnesli eventualno 
v naš zakon še kakšne druge spremembe. Zato vas še enkrat opozarjam, da se 
osnovni dve spremembi, ki sem jih citirala, navezujeta na uzakonjen sistem v 
zveznem zakonu. Glede vprašanj, ki jih je tovariš poslanec načel, bi morali 
razpravljati v naslednji 2. fazi, če tako lahko rečem in ugotoviti, kakšne spre- 
membe bi bile eventualno potrebne. Kot predstavnik sekretariata plediram na 
to, da zakon sprejmete, da bi lahko v najkrajšem možnem času omogočili tej 
skupini invalidov, zlasti tistim, ki bi jim z zakonom na novo odprli pot, da 
pridejo do teh minimalnih dohodkov in da bi jim v naslednjih mesecih uredili 
njihov materialni položaj. Ne bi bilo prav, da bi pomisleki glede celotnega 
sistema, kakršen je postavljen z zveznim zakonom, sedaj zavrli ta zelo pereč 



200 Republiški zbor 

problem materialne preskrbe ostarelih bolnih očetov in mater partizanov, kar 
je bilo danes že večkrat poudarjeno. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Se zadovoljuješ s tem pojasnilom? 

Vladimir Vrečko: Oproščam se, da se ponovno javljam. Hotel bi k 
tej materiji dodati samo še to: če smo povzeli po zvezni zakonodaji taka merila, 
potem si nismo predstavljali, da je velika razlika med katastrskim dohodkom 
v Sloveniji in v drugih republikah. Zaradi tega ti cenzusi pri nas izpadajo manj 
ugodno kot drugi. Bojim se, da bo ob teh številkah, ki so navedene, 4000 uži- 
valcev oziroma vojaških vojnih invalidov s področja kmetijstva prizadetih s 
temi cenzusi. Ker je tovarišica sekretarka povedala, da rabimo čas, da te stvari 
preverimo oziroma spravimo v red, potem bi predlagal, da ima ta zakon, ki ga 
sprejemamo po hitrem postopku, obveznost, da ne bomo zaradi nepreštudiranih 
cenzusov prizadeli dosedanje uživalce. Tako moralno obveznost nam tak po- 
stopek tudi nalaga. 

Predsednik dr. Jože Vilfan: Mar pomeni to, da predlagaš, da ta 
zakon sprejmemo' in hkrati sprejmemo kot poseben sklep obveznost, da obno- 
vimo obravnavo o tem zakonu z eventualno korekturo teh cenzusov, recimo v 
6 mecesih? Ne morem si predstavljati, da bi v zakon dali tako obveznost, mar- 
več lahko sprejmemo le sklep zbora, ki naj nalaga izvršnemu svetu, da se po- 
novno loti tega vprašanja. 

Zora Tomič: 53. člen to ureja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tudi jaz sem sedaj opozorjen na to, da 
33. člen rešuje te težave. 

Vladimir Vrečko: Tovariš predsednik, predlagal bi, da nas ne bi 
tako hitro sprejemanje zakona privedlo do tega, da bi zakon dali »ad acta«, 
marveč da zadolžimo sekretariat, da dela naprej na tej materiji in da v roku 
6 mesecev ponovno razpravljamo o teh merilih, cenzusih in tako dalje. Mislim, 
da bi bil takšen predlog opravičen in pravilen. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišica Majda Gaspari, želiš povedati 
k temu konkretnemu predlogu svoje mnenje? 

Majda Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Da ne bi bilo bojazni, naj povem, da smo točno ugotovili, da bi bilo po taki 
zasnovi, kakršna je v zakonu, 130 celo poimensko ugotovljenih invalidskih upra- 
vičencev, ki bi v prihodnjem letu izgubili invalidski dodatek glede na katastrski 
dohodek. Zaradi tega smo predlagali klavzulo v 53. členu, da se odstopi od 
pravila in se izjemoma tem 130 pravica do dodatka ohranja naprej; le-ta 
se jim torej izplačuje glede na nove kriterije v zvezi z višino invalidskega do- 
datka. Zakon torej sam zagotavlja, da noben dosedanji upravičenec ne izgubi 
invalidskega dodatka. Z razširjenim cenzusom odpiramo celo možnost, da pri- 
dobi še določeno število novih invalidov to pravico. To je torej urejeno. Vendar 
mislim, da je pripomba tovariša poslanca umestna. Ker smo komaj začeli ure- 
jati to materijo z republiško zakonodajo, mislim, da bo sedaj naša permanentna 
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naloga, da iz teh začetkov gradimo trdnejši sistem invalidskega varstva z last- 
nimi republiškimi predpisi. Sprejemamo to priporočilo in se bomo rade volje, 
na primer čez pol leta spet oglasili v skupščini s kakšnimi novimi predlogi. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Samo nekaj 
besed k temu predlogu v zvezi s hitrim postopkom. Verjetno je velika večina 
poslancev utegnila prebrati ta zakon samo med odmorom. Zato ne moremo za 
dikcijo vsakega člena posebej dati roko v ogenj. Vendarle izjavljam, da bom za 
zakon glasoval. Predlagam, da bi v zvezi s tem, kar je tovariš predgovornik 
omenil in tudi tovarišica sekretar, najkasneje v mesecu novembru ponovno kom- 
pleksno razpravljali o problemih borcev NOV, borcev za severno mejo, udele- 
žencev revolucije v Španiji in tako dalje. To predlagam zavoljo tega, ker je 
mesec november in začetek decembra tisti čas, ko lahko še v zvezi s proračun- 
skimi pripravami in z drugimi ukrepi, potrebnimi za 1969, rešimo tisto, kar se 
bo v praksi pokazalo za nepopolno in za nedosledno. 

Skratka, moj predlog je, da naš zbor in seveda tudi drugi pristojni zbori 
ponovno razpravljajo o problemih borcev NOV, predvojnih revolucionarjev, 
udeležencev oktobrske revolucije in revolucije v Španiji in o borcih za severno 
mejo, upoštevajoč pri tem izkušnje in izvajanje sprejetih sklepov. To je po- 
trebno tudi zaradi tega, ker smo včeraj sprejeli zakone o reševanju stanovanj- 
skih problemov borcev in še nekatere druge predpise. Do tega časa pa naj omo- 
gočimo pristojnim republiškim organom, pristojnim organom občin, zvezi zdru- 
ženj borcev in drugim organizacijam, da v miru rešujejo in izpolnijo naloge, ki 
izhajajo iz sprejetih predpisov in aktov. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nekaj bi omenil, na kar mislim, da sem 
pozabil. Ne vem, ali sem že opozoril na to, da naša skupščinska komisija za 
borce še vedno ne funkcionira in to zaradi tega, ker organizacijsko-politični zbor 
še ni dal soglasja za ustanovitev take komisije. Organizacijsko-politični zbor bo 
zasedal šele 24. julija in če se ne motim, bo imel tudi to vprašanje na dnevnem 
redu. Mislim, da bo lahko potem, ko bo še organizacijsko-politični zbor dal 
svoje soglasje, komisija lahko začela delati. Sicer res šele sredi počitnic, ven- 
darle tako, da bo lahko prišla — kot je predlagal tovariš Kolar, do konca no- 
vembra s takimi predlogi s tega področja. Tako bi bil v tej zvezi sklep, ki ga 
je skiciral tovariš sekretar našega zbora, da republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo predloži najkasneje do konca novembra Skupščini SR Slo- 
venije analizo o izvajanju zakona o vojaških vojnih invalidih z eventualnimi 
predlogi za izpopolnitev sistema njihovega varstva. Tak sklep naj bi torej 
sprejeli, če bomo sprejeli zakon. Tovariš Vrečko in tovariš Kolar, ali se strinjate 
s tako formulacijo? Ali imata morda kakšno pripombo? Prosim, tovariš Franci 
Kolar. 

Franci Kolar: S formulacijo, kot jo je predlagal tovariš predsednik 
na predlog sekretarja našega zbora, se strinjam. Vendarle želim, če je to mogoče, 
da bi skupščinski organi, oziroma zbori, konec novembra ali v začetku decembra 
razpravljali o borčevski problematiki v celoti. 



202 Republiški zbor 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kolar, morda bi potem sklep do- 
polnili s tem, da se omogoči obravnava teh vprašanj zborom v mesecu de- 
cembru. Tako bomo lahko, ko bomo sprejemali proračun, upoštevali tudi ugo- 
tovitve s tega področja. 

S tem smo torej rešili to konkretno vprašanje. Zeli še kdo razpravljati o 
tem zakonu, bodisi v načelu, bodisi v podrobnostih? Ce ne, zapiram obravnavo. 

Prosil bi tovarišico Tomičevo, da še enkrat precizira tiste amandmaje, ki 
jih moramo posebej sprejemati. Prosim jo, da bi prišla na govorilnico in da 
nam te amandmaje zdiktira. 

Zora Tomič: 2. člen: »Finančna sredstva za uresničevanje invalidskih 
pravic iz drugega odstavka prejšnjega člena se zagotavljajo v republiškem 
proračunu.« 

Predsednik dr. Joža Vilfan: 2. člen v sedanjem tekstu odpade. 

Zora Tomič: Na strani 10 se mora besedilo pravilno glasiti: »Za in- 
valide s telesno okvaro spodnjih okončin, s 100'°/o invalidnostjo itd.« 32. člen, 
»določbe tega zakona, ki se nanašajo na invalidski dodatek in na oskrbnino za 
čas poklicne rehabilitacije, učinkujejo za čas od 1. julija 1968 dalje.« 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši, ali se strinjate s tem, da te 
amandmaje, kot so bili predlagani, sprejmemo v osnovni tekst. Ker ni ugovora, 
zato smatram, da so sprejeti. Sedaj glasujemo o predlogu zakona. Prosim člane 
republiškega zbora, ki so za predlog zakona o vojaških vojnih invalidih, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti temu 
zakonu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o vojaških vojnih invalidih v republiškem zboru 
soglasno sprejet. 

Tovarišice in tovariši! S tem smo izčrpali tudi razširjeni dnevni red naše 
seje in upajmo, da je to zadnja seja v tej sezoni in da s tem nastopimo parla- 
mentarne počitnice. 

Ne bi vam mogel zagotovo obljubiti, da ne bo v zvezi z zveznimi zakoni, ki 
jih prav sediaj sprejema zvezna skupščina, morda kakšna seja našega zbora. 
Želim, da bi to ne bilo in v tej želji vam vsem iz srca želim, da lepo in uspešno 
preživljate svoje letne počitnice. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 17.50.) 



GOSPODARSKI ZBOR 

53. seja 

(17. julija 1968) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam 53. sejo gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije. Opravičili so se naslednji poslanci: Pavle Grandovec, 
Matko Kavtičnik. Nada Beltram, Ciril Mravlja, Mirko Tratnik in Nada Mar- 
telanc-Kajfež. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Kot ste že bili pismeno obveščeni, predlagam, da predlagani dnevni red 
dopolnimo z novo točko, in sicer z obravnavo problematike zunanjetrgovinske 
menjave slovenskega gospodarstva. Razen tega predlagam, da namesto 8. točke 
dnevnega reda, ki predvideva obravnavo zakona o dopolnitvah zakona o pri- 
spevku od sredstev skupne porabe, zbor obravnava predlog Zakona o prispevku 
za graditev stanovanj za udeležence NOV. Predlagatelj tega zakona, poslanec 
republiškega zbora Vlado Crne, je namreč umaknil prvotno predlagani zakon 
in predložil nov zakon, ki pa obravnava in rešuje isto problematiko. Torej bi 
se tako razširjeni oziroma spremenjeni dnevni red glasil: 

1. odobritev zapisnika 52. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razvoj in problematika kmetijstva; 
4. problematika zunanjetrgovinske menjave slovenskega gospodarstva; 
5. razvoj in problematika obrtništva; 
6. predlog stališč, priporočil in ukrepov za nadaljnji razvoj gospodarstva 

v letu 1968; 
7. predlog stališč, sklepov in priporočil s področja zaposlenosti in zapo- 

slovanja; 
8. gospodarjenje s sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij; 
9. predlog zakona o prispevku za graditev stanovanj za udeležence na- 

rodnoosvobodilne vojne; 
10. predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov in 
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11. predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev od tega davka. 

Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Ker 
ni ugovorov, smatram, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, in sicer na odobritev za- 
pisnika 52. seje našega zbora. 

Zapisnik ste prejeli skupaj z gradivi. Je kakšna pripomba k zapisniku? 
(Ne.) Ce ni pripomb, menim, da je zapisnik odobren. 

Predlagam, da 2. točko dnevnega reda, poslanska vprašanja, odložimo na 
pozneje in gremo takoj na skupno sejo z republiškim zborom,, kjer bomo poslu- 
šali ekspoze člana izvršnega sveta k točki razvoj in problematika kmetijstva. 
Prosim, da odidete v veliko dvorano, kjer bo skupna seja. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo gospodarskega zbora. 
Poslanec Pavel Grandovec je med tem prišel na sejo in ga zato ne štejemo med 
odsotne. 

Začenjam razpravo o razvoju in problematiki kmetijstva. Besedo ima tova- 
riš Miran Glušič. 

Miran Glušič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
svoji razpravi se želim omejiti na eno izmed temeljnih vprašanj, to je dolgo- 
ročnega programiranja kmetijske proizvodnje. Vrsta razprav o problematiki 
kmetijstva v preteklem obdobju in na najrazličnejših nivojih je prikazala ključ- 
ne probleme in opozorila vse dejavnike na ustrezne ukrepe in rešitve. Plod teh 
razprav je tudi osnutek stališč sklepov in priporočil v zvezi s stanjem in razvo- 
jem kmetijstva v SR Sloveniji, kateri je predložen našemu zboru. Menim, da 
podpiram mnenje nas vseh, da je ugotovitev sestavljalcev tega osnutka povsem 
pravila, ko pravi, da morajo biti ukrepi, ki se bodo podvzeli, v skladu z načeli 
gospodarske reforme. Z njimi je treba doseči obrambo pred protekcionistično 
politiko zunanjih tržišč, ter takšno ureditev pogojev gospodarjenja, ki bodo 
omogočila nadaljnjo rast kmetijske proizvodnje ter zagotovila stabilne pogoje 
za dolgoročnejši razvoj. 

Ce ugotavljamo, da nam naravni pogoji, neizkoriščene zmogljivosti ter 
rezultati dosedanjega dela na področju kmetijstva v Sloveniji omogočajo uspeš- 
nejši razvoj, potem se mi vsiljuje misel, da imamo vse premalo izdelan dolgo- 
ročnejši program ali pa razvojni koncept, če tega sploh imamo. V preteklem 
letu so se že pričele razprave v skupščinskih organih o izdelavi celotnega kon- 
cepta dolgoročnega gospodarskega razvoja Slovenije. 2e v osnovi je bilo poudar- 
jeno, da je treba z znanstveno pretehtanimi primerjalnimi postopki dognati, 
katerim vejam narodnega gospodarstva naj se v bodoče z ekonomsko politiko 
daje prednost. Pri tem gre torej predvsem za izbiro onih dejavnosti in onih 
tehnologij, za katere ima Slovenija sorazmerno ugodnejše pogoje od drugih, v 
katerih ni konkurenčna. 

Vsekakor je ena izmed teh gospodarskih vej, ki imajo določene prednosti, 
kmetijstvo. Specifične naravne okoliščine narekujejo, da je v kmetijski proiz- 
vodnji v Sloveniji dominantna živinoreja. V večjem delu je celo edina možna 
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proizvodnja, vsaj z vidika blagovno tržnega gospodarstva. Zelo ugodni naravni 
pogoji so tudi za usmerjenost v trajne rastlinske proizvodne nasade, kot je sad- 
jarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in pridelovanje vrtnin. Če tako oprede- 
ljujem kmetijstvo v sklopu našega celotnega gospodarstva, potem je ob tem 
potreben toliko bolj jasen koncept in dolgoročni program razvoja. Vsaka na- 
predna in razvita država ima svoj koncept in dolgoročne programe, na osnovi 
katerih čvrsto stoji vsa njihova kmetijska proizvodnja. 

Z vrsto rešenih sistemskih vprašanj so podana zagotovila, da se ob ustrez- 
nih organih dosledno in nemoteno razvija kmetijska proizvodnja. V naših 
razmerah, kot že rečeno, nimamo koncepta, še manj pa čvrstega dolgoročnega 
programa in prav to je vzrok, poleg materialne osnove, da prihaja do velikih 
oscilacij v kmetijski proizvodnji, ki mnogokrat pogojuje takšne anomalije, 
katerim smo bili priča v preteklem obdobju. Naj podkrepim te ugotovitve z 
nekaj najbolj znanimi primeri. Znano je, da je bilo izredno veliko pomanjkanje 
mesa in živinorejskih proizvodov v povojnem obdobju. Da bi stanje izboljšali, 
smo več ali manj kampanjsko vlagali velika sredstva za razvoj živinoreje; 
danes, ko smo v tej proizvodnji že nekoliko uspeli, čeprav še ne povsem, pa 
smo pred problemi tržišča ter politiko uvoza in izvoza. Jasen primer, da je ob 
tem manjkalo jasne programske usmeritve. Poglejmo si na primer proizvodnjo 
krompirja in vrtnin. V enem letu proizvedemo teh pridelkov toliko, da precej- 
šen del proizvodnje propade, naslednje leto pa so predelovalci toliko previdni, 
da posade na primer krompirja premalo. Potem pa narastejo cene, nastane po- 
praševanje po blagu in navsezadnje intervencijski uvoz. Ob pametni program- 
ski usmeritvi menim, da do tega ne bi moglo priti. Za sadjarstvo menim, da 
obnavljamo premalo in še to, kolikor smo obnavljali, je bilo kampanjskega 
značaja brez upoštevanja agrotehničnih in tržnih faktorjev. Tako prihaja pri 
enih vrstah sadja v nekaterih letih do hiperprodukcije, nasprotno pa v drugih 
letih sadje uvažamo1, kar menim, da nam že davno ne bi bilo treba, če bi to 
proizvodnjo usmerjali bolj programsko in iz vidika tržnih razmer. Ce sma- 
tramo socialistično gospodarstvo za plansko gospodarstvo, potem je plansko 
usmerjanje v kmetijski proizvodnji prepotrebno. Menim, da so nam dosedanje 
dolgoletne izkušnje v uspehih in neuspehih, ki smo jih dosegali v tej proizvod- 
nji, prav tako pa primerjave z drugimi razvitejšimi agrarnimi državami porok, 
da si bomo v bodoče znali izdelati jasnejši koncept in dolgoročni program. 

Proizvajalci se zavedamo, da je konkurenca potrebna, ker ta sili k rentabil- 
nejši in k bolj ekonomični proizvodnji, da pa je neplanska in neusklajena pro- 
izvodnja zlasti pa še navidezna hiperprodukcija na gospodarstvo škodljiva. 

Po mojem mnenju bi morali razpolagati s podatki, na eni strani, kakšne 
so potrebe po kmetijski proizvodnji za domače tržišče, bodisi za neposredno 
potrošnjo ali za predelovalno industrijo in kakšne so možnosti izvoza, čeprav je 
to nekoliko težje predvidevati, in na drugi strani, kakšne so naše potencialne 
možnosti proizvodnje, pri čemer je prvenstveno upoštevati rajonizacijo in opti- 
malne prirodne pogoje za posamezne panoge oziroma kulture. Ob programira- 
nju in usmerjanju v kmetijstvu nam je potreben ustrezen strokovni kader. 
Naša kmetijska pospeševalna služba in institucije, ki delajo na področju kmetij- 
stva, niso povsem ustrezno« organizirane. Menim, da je potrebno to službo tako 
organizirati, da bo res uspešna in učinkovita. Nad 2000 kmetijskih strokov- 
njakov, ki delamo v kmetijski proizvodnji, je sorazmerno za majhen slovenski 
prostor dovolj številna garda, ki bi bila v stanju, ob ustrezni organizaciji, na 
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podlagi izkušenj in izdelanega koncepta, izdelati takšen dolgoročni program, 
ki bo zagotavljal stabilizacijo kmetijski proizvodnji. 

Pri izdelavi koncepta dolgoročnega razvoja je potrebno imeti pred seboj 
že formirana načela naše splošne politike v kmetijstvu. Dovolite mi, da jih 
ponovim. Želimo organizirati družbeno rentabilno kmetijsko proizvodnjo v 
celotnem kmetijskem gospodarskem prostoru, proizvodnjo, ki bo sposobna do 
maksimalne mere izkoristiti v danih pogojih obstoječa znanstvena dognanja 
ter proizvajalca vključiti v sodobne družbene mehanizme prek sistema samo- 
upravljanja. Potrebno je ustvariti za osnovo razvoja kmetijstva po vsem jasno 
proizvodno orientacijo za celotno Slovenijo, posamezne regije ali še ožja ob- 
močja. Ne glede na obstoječa ekonomska gibanja je mogoče izdelati jasne plane, 
kaj je za posamezna območja najbolj perspektivno. Agrarno politični ukrepi 
pa naj na podlagi obstoječih programov stimulirajo tiste proizvajalce, ki bodo 
sposobni organizirati proizvodnjo v skladu s plani razvoja. 

Kmetijstvo je v slovenskem gospodarstvu v perspektivi še vedno pomemb- 
na postavka v ustvarjanju narodnega dohodka, prav tako je pomemben tudi 
njegov delež v izvozu. Vpliv agrarnega sektorja na stabilnost celotnega gospo- 
darstva je pomemben, to pa zahteva skladna vlaganja v najpomembnejše pro- 
izvodne panoge. Velik del slovenskega prebivalstva še vedno živi na vasi, zato 
je potrebno, da sistemski ukrepi za pospeševanje gospodarske aktivnosti ustva- 
rijo za kmetijstvo bolj ugodne pogoje, zato je vsekakor nujno, da na katerem- 
koli področju ugotovimo, kako zagotoviti popolno obratovanje obstoječih 
kapacitet. 

Pri izdelavi dolgoročnega koncepta naj ne bo neposredni namen planiranja 
tempa razvoja kmetijske proizvodnje, čeprav je tudi to končni namen ekonom- 
ske politike, marveč bolj izbira bodoče strukture posameznih kmetijskih panog 
glede na prirodne predvsem pa tržne pogoje, ki naj zagotovi njegovo maksi-^ 
malno rast. To naj ne bo enostavna prilagoditev strukture sedanji potrošnji, 
marveč naj izhaja iz premišljenih ocen v bodoče najrentabilnejših proizvodenj, 
pa najsi bo to v družbenem ali v zasebnem sektorju. 

Iz teh ocen in programov naj se potem ustvarijo sklepi o bodoči politiki 
investiranja v kmetijsko proizvodnjo, pri čemer se morajo vlaganja obravnavati 
kompleksno od primarne proizvodnje do finalizacije, S tem skromnim pri- 
spevkom v razpravi želim podpreti tudi priporočilo v osnutku stališč in sklepov 
v zvezi s stanjem in razvojem kmetijstva, kjer se zadolžuje gospodarska zbor- 
nica SR Slovenije, da pripravi raziskovalni program in program pospeševalne 
službe z vidika posameznih panog in razvoja vsega kmetijstva v sodelovanju s 
poslovnimi združenji in raziskovalnimi organizacijami in da se zavzema za 
realizacijo teh programov. Izvršni svet SR Slovenije pa bo v okviru koncepta 
dolgoročnega razvoja SR Slovenije predložil usmeritev razvoja kmetijstva po 
proizvodnih območjih za daljše obdobje, skladno z razvojem ostalega gospo- 
darstva. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Naslednji govornik je Peter Hlastec. 

Peter Hlastec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kmetijstvo je gotovo važen faktor za stabilizacijo in za standard, čeprav v 
Sloveniji to pomeni med 16 in 18 Vo nacionalnega dohodka in je približno 28% 
vseh zaposlenih v privatnem in družbenem sektorju kmetijstva. Posebno je 
kmetijstvo važno za našo zunanjo trgovino, saj naj bi po predvidevanjih ustva- 
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rilo v izvozu od mesa, mesnih izdelkov in živih goved 160 milijonov dolarjev 
v Jugoslaviji. Največji uspeh smo pri nas v Sloveniji dosegli na področju kme- 
tijstva v živinoreji, saj smo povečevali nad 20 000 ton živo težo spitanih goved 
letno. Vendar je to možno še povečati v naslednjih letih od 10—15 000 ton 
letno, vendar pri ekonomskih cenah za proizavajalca. V jugoslovanskem merilu 
se te ekonomske cene gibljejo med 780 in 750 S din in so v primerjavi z ostalimi 
zahodnoevropskimi državami med najnižjimi, tako ima Belgija ceno do pro- 
izvajalca 836 S din, Holandija 924 S din, Švedska 757 S din, Nemčija 706 in 
tako dalje preračunano na dolar 1250 din. Pri tem pa je treba upoštevati, da 
so surovine za močna krmila cenejše za približno od 76 din do 130 S din, to je 
soja, ribja moka, arašidi, mleko1 v prahu itd. Cene, ki so jih proizvajalci dosegli 
do sredine lanskega leta v izvozu, so v neki meri ustrezale, polni lastni ceni, 
čeprav ne v celoti, zato je bil odraz tako močnega izvoza, ki je predstavljal v 
okviru kmetijstva 74 "/o, v celotnem izvozu gospodarstva pa nad 12%. Ob 
tem je gotovo značilen devizni efekt, ki izkazuje v primerjavi z uvozom močno 
aktivno devizno bilanco. 

Od sredine lanskega leta pa beležimo nenehni padec izvoza žive govedi in 
mesa in postaja to danes tako kritično, da ogroža družbeno in kooperacijsko 
proizvodnjo in je sedaj v zadnjih 30 letih doseglo najbolj kritično stanje. 
Vzrok takemu stanju so brez dvoma ekonomske grupacije, kot je regres, katere 
ščitijo domače proizvajalce in se zapirajo s carinskimi barierami in prelevmani. 
Navajam podatek, da je za živ izvoz v lanskem maju znašala carina 110 S din, 
danes znaša 297 din, za meso pa je znašala v lanskem letu v mesecu maju 
291 din prelevman, to je milanski rez, danes znaša 843 dinarjev. 

Sigurno takšna povečanja carin ni mogoče kriti v proizvodnji, vendar pa 
se postavlja vprašanje, ali je naša zunanja trgovina napravila vse, saj nam je 
znano, da nekatere vzhodnoevropske države izvažajo pod ugodnejšimi pogoji 
kot mi. Tako bo Poljska izvozila v letošnjem letu v Italijo 75 000 glav goveje 
živine, Madžarska 120 000 glav, Bolgarija 65 000 glav in so prelevmani za te 
države za 200 din nižji kot pri nas. Češkoslovaška pa izvaža meso po minimalnih 
carinah. Takšno stanje je povzročilo velik padec v izkoriščanju hlevskih kapa- 
citet in so nekateri hlevi proizvodnjo že ukinili, ostali pa jo ukinjajo. 

Znano je, da je danes zasedenih 63 '0/o hlevskih kapacitet. Pri vsem tem se 
je poslabšala tudi kvaliteta in teža živali, zato bo v bodoče znatno težje pla- 
sirati živino na zunanje tržišče, ki zahteva določeno kvaliteto in težo. Minimalno 
garantirane cene, ki jih nudijo državne rezerve in katere bazirajo na 55 %> 
klavnosti pri 610 din, niso stimulativne za proizvajalca in so približno 120 do 
150 din nižje od polne lastne cene ali z drugo besedo povedano, za proizvajalca 
čista izguba. Pri vsem tem je nujna ugotovitev, da problem proizvajalca ni 
rešen in vodi k popolni ukinitvi organizarane in kooperacijske proizvodnje z 
vsemi posledicami za organizacije, ki imajo tovrstno proizvodnjo. Tako ostanejo 
odprti problemi zaposlitve delovne sile in strokovnjakov, vzdrževanja osnovnih 
sredstev, to je pitališč, katerih vrednost znaša ca. 16 milijard S dinarjev, od- 
plačila anuitet od vloženih sredstev za te objekte, nerešeno izkoriščanje zem- 
ljišč pod travno rušo in prizadete bodo ostale organizacije, ki se bavijo s pro- 
izvodnjo močnih krmil. 

Rešitev tega problema je ob povečanju garantiranih cen od 610 na 740 'do 
750, S din, na drugi strani pa zmanjšanje nekaterih družbenih dajatev, kot so 
obresti na kredite, obresti na poslovni sklad, prolongiranje kreditov, kar vpliva 
na odplačevanje anuitete in zmanjšanje raznih taks v prometu z živinorejo. 



208 Gospodarski zbor 

Stagnacija, ki sem jo pravkar opisal v družbenem sektorju, pa je prav taka v 
individualni reji. Podatek, da se prodaja nad 80l°/o rojenih telet tako iz druž- 
benega kakor tudi iz privatnega sektorja za klanje, je katastrofalen, saj v 
prihodnjem obdobju ne bo deviznega priliva, potrošnik pa bo svoj davek gotovo 
moral plačevati, ker bo stanje živine padalo, k temu še pride letošnja suša in 
pa višje cene repromateriala v zadnjih letih, predvsem pa po reformi. 

Podobni problemi, kot so nakazani v govedoreji, se pojavljajo tudi v pra- 
šičereji. 

Samo slovenske farme imajo letno kapaciteto 200 000 rilcev 100 kg težkih 
prašičev oziroma bekonov, kar daje 20 000 ton žive teže, pri tej proizvodnji, ki 
bo v celoti realizirana, pa bo nad nekaj milijard izgube. Plasma mesa na jugo- 
slovanskem tržišču onemogoča izredno nizka potrošnja, ki znaša po podatkih iz 
leta 1965 na prebivalca 6,2 kg govejega mesa, 14,3 svinjskega mesa, 4,2 perut- 
nine in 1,9 ovčjega mesa, skupno torej 26,6 kg, kar je v primerjavi z zahodno- 
evropskimi državami izredno malo, saj je nižja samo v Portugalski. V sami 
Sloveniji je ta potrošnja nekoliko večja, saj znaša 34,7 kg. 

Pojavi stagnacije v živinorejski proizvodnji so vplivali tudi na znižanje 
odkupnih cen, katere so se v tem letu zmanjšale v primerjavi s prejšnjimi leti 
s ca. 200 S dinarjev, oziroma so se cene v kmetijski proizvodnji znižale v jugo- 
slovanskem poprečju za 7,5 °/o in dosegle predreformski nivo. Na drugi strani 
pa so se povečale qene v maloprodaji, in to v jugoslovanskem merilu za 6,5 '°/o, 
menda pa v slovenskem merilu za 3 °/o. Akumulacija, ki je na takšno nesoraz- 
merje dosežena, se je prelivala v trgovini in je neopravičljiva. Dejstvo, da je 
trgovina akumulirala pri prodaji mesa visok profit, saj doseže marža do 30 in 
nad 30,0/o, znašala naj bi pa 8—f2 odstotkov. Tendenca nekaterih organov je, 
da se prodajne cene mestu znižajo, kar je pravilno glede na odkupne cene žive 
živine, vendar pa bi pri tem ukrepu morali zasledovati ne samo dve kategoriji, 
odkupno in prodajno ceno, temveč 3 kategorije, odkupno, grosistično in malo- 
prodajno ceno, ker obstaja sicer bojazen, da bo znižanje maloprodajnih cen 
vplivalo zopet na proizvajalca. Ni mi jasno, ali namenoma ali slučajno ne ope- 
riramo tudi z grosističnimi cenami in pri tem ne ovrednotimo usluge trgovine, 
ki opravlja prodajo mesa. 

Poseben problem pa je izvajanje režima s prometom živine, saj so prekup- 
čevalci z izvajanjem obstoječega zakona o blagovnem prometu praktično lega- 
lizirali način pridobivanja denarja na račun revnejših kmetov. S tem v zvezi 
predlagam, da skupščina posebej podčrta nalogo, ki jo je predlagala komisija 
republiškemu sekretariatu za kmetijstvo, ki govori o ukrepih, o ureditvi vpra- 
šanj s področja blagovnega prometa. Kmetijstvo je sigurno važen faktor v eko- 
nomiki neke države, v jugoslovanskem merilu pa tudi s stališča potrošnje, saj 
je znano, da je veliko število ljudi, ki živi od kmetijstva, tudi potrošnik indu- 
strijskega blaga. Ta procent, je, kot že navedeno v Sloveniji, 28 *>!o in je najbrž 
s stališča potrošnika enakovreden vsem ostalim faktorjem, o katerem sem že 
govoril. 

Predsednik Miran Goslar: Naslednji govornik je tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci. Jaz sem že zadnjič, ko smo 
obravnavali gospodarske dosežke, razpravljal nekoliko o kmetijstvu, danes bi 
se dotaknil iste teme, samo z nekoliko drugačnega aspekta. Ko sem proučeval 
ta material in tudi ko nekje razpravljamo o izredno važni gospodarski dejav- 
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nosti v naši republiki, se mi zdi, da vse preveč pristopamo k tej problematiki 
zgolj z ekonomskega aspekta, da pa pozabljamo tu na družbeno-politični mo- 
ment, ki je izredno važen, mislim, da ne samo izredno važen, nekje povzroča 
to že več. Mislim, da smo mi, skupščina, odgovorni tudi za družbeno-politično 
problematiko in je treha po moji oceni dati problem te vrste večji poudarek. 
Material, ki smo ga prejeli, zadovoljuje do neke mere, čeprav se mi zdi, da je 
premalo analitično usmerjevalen, premalo akcijski, predvsem pa pogrešam prav 
ta moment, ki sem ga uvodoma omenil. 

Tu gre na primer za ugotovitev, da drugo leto po reformi nazadujemo, 
nikjer pa se ne ugotavlja, kakšno ekonomsko in politično reperkusijo pomeni 
zaostajanje na tem področju na terenu. Postavlja se jasno vprašanje o vzrokih, 
postavlja se vprašanje odgovornosti in tako dalje — vsega tega pa v razpravah 
in v oficialnih stališčih nekaterih naših odgovornih predstavnikov ni. Mislim, 
da mi ne moremo iti mimo tega in se ne moremo omejiti Samo na to ekonom- 
sko problematiko in ekonomsko krizo, v katero je zašlo naše kmetijstvo, naj 
bo to zasebno ali družbeno. 

Glede na to, ker so že tovariši razpravljali o družbenem sektorju kmetij- 
stva, bi se dotaknil nekaterih momentov z zasebnega področja. Zdi se mi, da 
vas postaja vznemirjena in to upravičeno. Te misli bi rad posredoval prav 
zaradi tega, ker ne zasledim v materialu niti analitično, da bi te probleme 
pokazali, in odpirali kot probleme, ki so in ki se na vasi zaostrujejo. 

Dejstvo je danes, da je kmet — zasebni proizavajlec ostal izven aktivnega 
sodelovanja v gospodarski samoupravi. To je prva konstatacija. Vemo, da je 
položaj danes tak, da smo imeli pred 10 leti zadružno organizacijo zgrajeno. 
Ce bi jo negovali in razvijali naprej, bi bila to organizacija, ki bi nam poma- 
gala obvladovati ne samo ekonomske, pač pa tudi družbeno-politične, socialne 
probleme na drugačen, neprimerno bolj učinkovit način in z vso odgovornostjo 
s sodelovanjem teh ogromnih ljudskih sil, ki so danes pravzaprav dezorganizi- 
rane, prepuščene več ali manj same sebi na terenu. Od 64 zadrug, kolikor jih 
je, po ocenah strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo, je mogoče 10 do 15'% 
kmetijskih zadrug, ki so ohranile še dejansko kmetijski karakter, ki sodelujejo 
z zasebnim kmetom v produkcijskem, pospeševalnem, blagovnem prometu in 
tako dalje, vse ostale zadruge pa so se kakor smo že slišali iz ugotovitev tova- 
riša Razdevška, odmaknile izrazito v tržno-produkcijsko smer in so pretrgale 
tiste kontakte, ki so bili nekdaj zelo čvrsti na vasi in na terenu. 

Pred desetimi leti smo imeli organiziranih v naši republiki 700 zadrug, 
ki so bile vezane v Zadružni zvezi, tako po regijah kot tudi v republiki, imeli 
smo 2200 pospeševalnh odborov, imeli smo 407 odborov že nadzadružnih, imeli 
smo 287 aktivov mladih zadružnikov, 300 strojnih odsekov in tako dalje. 

To je bil organizem, ki je po vseh interesnih sferah zajemal naše občane 
na vasi in jih organizacijsko povezoval. In kot takšen organizem je nekaj pred- 
stavljal in je bil sposoben, da gre kot sopotnik v našem družbenem samouprav- 
nem razvoju naprej. Danes smo ugotovili položaj za 64 zadrug. Mislim, da je 
to problem, konstantacija, mimo katere naš dom ne more iti. Treba je dati temu 
problemu takšen pomen kot ga zasluži. Mislim, da je toga orientacija, da je 
edino zveličavno nakazana pot, da lahko razrešujemo zasebnega proizvajalca- 
kmeta v navezavi na kombinate, doživela svoj popolni polom ne samo v eko- 
nomskem smislu, ampak tudi v političnem smislu. Mi vemo, da je danes kmet, 
kakršen je, državljan drugega reda. Mislim, da je to občan iste zemlje, da je to 
občan iste države in iste družbe, da ima iste pravice do samoupravljanja, sama 
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kooperacija pa razrešuje ekonomski problem, ne razrešuje pa socialno politič- 
nih in ne vem vse kakšnih problemov; ta človek je puščen tam nekje zadaj, 
izven tega sistema. Mislim, da je to problem, ki se zna kruto otepati, če ga ne 
bomo preanalizirali takšnega, kakršen je. Prepričan sem, če bi ostal tisti orga- 
nizem, ki je bil že zgrajen v zadrugi, da bi'imeli danes na vasi mnogo več 
socializma, mnogo višji standard in mnogo manj političnih in socialnih pro- 
blemov. In zato mislim, da ne moremo mimo tega, da se postavlja vprašanje o 
odgovornosti. Mislim, da pade odgovornost v pretežni meri na ta dom, ker je 
odgovoren tudi za tisto politiko, ki rezultira oziroma, ki se odraža na bazi 
materialnih pogojev, ki jih mi s svojo lastno zakonodajo kolikor jo pač imamo, 
ustvarjamo. S tem, da smo šli mimo tega in mislim, da je takšna naša orienta- 
cija vzrok, da kmet danes kritizira, da danes upravičeno očita, da smo ga 
odpisali iz te družbe, da se jezi na politično oblast in jo kritizira za vse posle- 
dice, tudi tiste, ki so povzročene od objektivnih pogojev, namesto da bi ga 
prek organizacije povezovali kot polnopravnega in enakopravnega občana v 
produkcijskem in političnem smislu. Tako pa kmetje napadajo nas, napadajo 
cene in ne vem kaj. Če bi bili vključeni v direktno tržišče v eni ali drugi obliki, 
bi šli v dialog s trgom, tako pa vršijo dialog z lokalnimi faktorji v občini, 
napadajo republiko, skratka sistem in tako dalje. 

Mislim, da je to problem, ki ga je treba videti in ga je treba vzeti na zna- 
nje, pri tej stopnji reformskega dosežka, kakršnega že imamo; če pa imamo 
pred sabo vizijo nadaljnjih oblik v naši reformi, potem bo ta stvar postala 
še toliko bolj težka. Dejstvo je, da je kmet danes obkrožen od monopolistov ene 
ali druge stopnje. Dejstvo je, da ti monopolisti ne čutijo nobene odgovornosti za 
njegovo proizvodnjo in za njegove produkcijske stroške, za prodajo blaga in 
tako dalje. Mislim, da je to stvar, ki jo je treba poglobljeno preanalizirati in 
da ne smemo tu zaradi drevesa izgubiti gozda. Mi moramo pretežno iskati tiste 
probleme, ki zadevajo množico naših kmetov. Mislim, da zasebno kmetijstvo 
s svojo močjo naglo raste in je lahko enakopravna glavna sila v kmetijstvu naše 
republike. To bi moral biti aspekt pri analiziranju in izgradnji nadaljnje 
razvojne politike. Mislim, še daljei, če nočemo narediti usodne napake, ne samo 
ekonomske, poudariti bi hotel, ne samo ekonomske, potem se nam tu odpira 
nov horizont problemov vprašanj, ki jih je treba jasno opredeliti in tudi naka- 
zati možnosti za njihovo razrešitev. 

Poglejte samo za ilustracijo: v dveh komunah smo imeli primer, da smo 
vabili na pogovor o problemih 37 kmetov, ki so člani različnih organizacij, prišlo 
pa jih je čez 200. Organizirali smo po devetih krajevnih skupnostih sestanke, 
vabili tam okoli 20 do 25 kmetov, pa jih je prišlo od 50 do 100. Tovariši, vse 
tiste tovariše, ki pravijo, da stanje na vasi ni niti politično niti socialno pro- 
blematično, bi poklical na te sestanke, pa bodo videli, ali je ah ni položaj so- 
cialno oziroma politično problematičen. 

Mislim, da sem kmete že zadnjič omenil in bi hotel danes še enkrat. Uža- 
ljeni so in to globoko užaljeni, da jih ta sistem ne pusti v družbenem sodelo- 
vanju višje kot do stopnje občine. Užaljeni so in mislim, da je ta užaljenost 
pozitivna. Poudarjam, kar sem zadnjič rekel, če ne bomo menjali teh odnosov, 
se bo ta užaljenost lahko obrnila v drugo smer in mislim, da je treba izrabiti 
to pripravljenost kmeta in omogočiti ustrezno organizacijo, da lahko v njej 
živijo in enakopravno sodelujejo, da sami med seboj razrešujejo probleme, ki 
jih mi kot družba z zakonitimi predpisi nikdar ne bomo rešili. To lahko kmetje 
rešijo sami, samo če imajo primerno in od družbe podprto organizacijo. Mislim, 
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da so tu vprašanja, mimo katerih ne moremo. Hotel sem samo reči — nisem 
nikakršen Matija Gubec, ne zato, ker bi me plašile oblike njegovega konca, 
ampak se zavzemam za to, da se za četrtino naroda najdejo prave oblike in 
da bomo nadaljevali delo okrog teh problemov, da najde kmet ustrezno mesto, 
do katerega ima po vseh moralnih in pisanih zakonih v naši družbi polno pra- 
vico. To, da smo se doslej ,več ali manj opirali na razne proklamacije ali na 
posamezen politični forum, je sicer prav, ne moremo pa pri tem ostati. Z večjim 
prisluhom moramo začeti spremljati, kaj se dogaja med ljudmi na terenu, pred- 
vsem pa v situaciji, kot jo imamo sedaj. Maršal je samo govoril, da so brez 
aktivnega sodelovanja občanov — ljudi vse deformacije, ki jih imamo neraz- 
rešljive. Globoko sem prepričan, da je to res. 

Ob koncu bi rekel samo še tole. Mislil sem omeniti tudi gozdarstvo. Ker pa 
je tovariš Razdevšek, član izvršnega sveta, rekel, da je temu namenjena po- 
sebna točka, menim, da je boljše, da tega vprašanja, ki je enako zapleten, ne 
načenjam, predlagam pa, da izvršni svet pripravi analizo o tej problematiki do 
konca meseca septembra. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Savo Vovk. 

Inž. Savo Vovk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ne bi želel polemizirati s tovarišem Lesarjem. Vendar trdim, da je tudi tukaj 
vprašanje ekonomike, ki deluje prav tako v kmetijstvu. Pri tem ne mislim 
samo na družbeno kmetijstvo in na dvajset tisoč proletarcev, ki delujejo v 
kmetijstvu. Zaposlen sem v taki organizaciji, da lahko rečem, da poznam kme- 
tijstvo in gozdarstvo, mi si ne želimo nobenega monopola, da bi proizvajali 
samo to, kar nam družba nalaga. Menim pa, da smo si pri vseh teh razpravah,, 
ko govorimo o kmetijstvu in njegovih razvojnih možnostih, naložili preveč 
nalog in da hočemo naenkrat razrešiti vso problematiko. Veste, da je v vsaki 
družbi najtežja gradnja politike in da lahko na prste naštejemo dobre agrarne 
politike. Ne moremo se enakovredno pogovarjati, ko je proizvodnja slaba in 
slabo akumulativna. Pri tem pa ni samo pomembna organizacija, ampak so 
pomembni tudi kadri in pospeševalna služba. Ni pa le pomembna oblika, ampak 
je pomemben tudi denar, tega pa ni. Nimajo ga niti inštituti niti ga nima 
osnovna proizvodnja. 

Lahko rečem, da zaključki, ki so nam predloženi, ne odražajo pravega 
stanja in akutnosti ekonomike družbenih podjetij. Vse formulacije so nejasne 
ali vsaj zelo blage. 

V zaključkih ni poudarjena vloga kmetijskih podjetij kot nosilcev nadalj- 
njega tehnološkega procesa na vasi. Motijo se tisti, ki mislijo, da bi te tako 
imenovane male zadruge in zasebni proizvajalci, organizirani v malih zadrugah, 
lahko kmetu kaj pomagale. Manjše količine bi sicer prodale doma, ni pa go- 
vora, da bi te male zadruge lahko izvažale oziroma bi moral to dejavnost pre- 
vzeti nekdo drugi, če ne kmetijske organizacije pa trgovina. 

V ostalem se strinjam z analizami, ki jih je dal sekretariat o pospeševalni 
službi, predvsem pa obširni ekspoze člana izvršnega sveta o stanju v kme- 
tijstvu. 

Ne bi želel jadikovati, kot sem že rekel, želim poudariti, da v zadnjem času 
ni dileme ali zasebna proizvodnja ali družbena proizvodnja in kje ima pri- 
oriteto zasebna proizvodnja, kje pa družbena. To smo v kmetijskih vrstah 
razčistili in teh nasprotij ni. Vendar pa kot delavec v družbenem podjetju 
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mislim, da proizvajalci niso enakopravni znotraj kmetijstva, kaj šele znotraj 
gospodarstva. Potrebna je boljša organizacija in boljše delo in tu so tiste rezerve. 
Takih in podobnih rezerv pa je v gospodarstvu dovolj. 

Družbeno kmetijstvo se je razvijalo v naših razmerah brez izkušenj, brez 
izmenjav strokovnih mnenj in brez poskusnih farm. Iz ekspozeja ste slišali, 
da ni sram naših kmetijcev, saj prihajajo tuje delegacije ogledovat naše farme 
in imajo kaj videti. Koncepti o družbenih farmah in o njihovem vplivu na 
zasebno proizvodnjo' so se začeli porajati šele leta 1960 in šele zadnje čase 
točno vemo, v kakšni smeri naj razvijamo naše kmetijstvo. 

Mimogrede pa bi želel odgovoriti tudi nekaterim diskutantom, ne v naši 
hiši, pač pa bolj zunaj naše hiše, ki govorijo zlonamerno in včasih tudi s poli- 
tičnimi tendencami o obremenitvah zasebnega in družbenega kmetijstva. Nekaj 
analiz je bilo izdelanih, vendar v javnost niso prišle. Za sebe lahko trdim in 
dokažem, da gre tu za enakopravnost. Proletarec, ki je zaposlen v družbenem 
kmetijstvu, za enkrat plača več. Ne želim pa reči, da: je naš zasebni proizvajalec 
premalo obremenjen, čeprav se dostikrat sliši, da je zasebni proizvajalec včasih 
cenejši, kot družbena kmetijska proizvodnja. Tu je del tiste resnice o obreme- 
nitvah, da naš zasebni proizvajalec še ni pravi tržni producent, kot je to 
družbena farma, ki mora najemati posojila, mora imeti stroje, odplačevati anu- 
itete v bankah in dela v enakih pogojih kot družbeno podjetje1. 

V glavnem bi rad odgovoril tistim, ki dostikrat širijo parole, ki nikomur 
ne koristijo. Z reformo je bil celotnemu kmetijstvu, posebej pa še družbenemu 
dan polet in so se popravile nekatere krivice, vendar so bili ti uspehi kratko- 
trajni. To je razvidno iz podatkov kmetijsko-gozdarskega posestva Kočevje, pri 
katerem delam, ko je kmetijstvo v reformskem letu imelo 110 milijonov aku- 
mulacij, 1966. leta 23 milijonov, leta 1967 73 milijonov izgube, v letošnjem letu 
pa smo planirali že 30 milijonov izgube. To izgubo bomo skušali omejiti na 
čim manjše število in če drugače ne bo šlo, z znižanjem osebnih dohodkov. 
Tega smo v kmetijstvu že vajeni, in znižamo včasih osebne dohodke v ekonom- 
skih enotah tudi za 10 do 20 %>. Pri tem ni potreben nikakršen pritisk ne na 
znotraj ne navzven. Pritisk je ziaradi neakumulativnosti, ki nastane zaradi 
padca cen pri živini ali pa zaradi pritiska povečanih družbenih in ostalih daja- 
tev, predvsem pa zaradi podražitve reprodukcijskih materialov, ki jih kmetijstvo 
potrebuje. To se močno čuti od sredine leta 1967 in naprej. 

Akumulacija v letu 1966—1967—1968 odhaja v druge panoge, predvsem v 
trgovsko stroko in pa za različne dajatve, kot komunalne takse za ureditev zem- 
ljišč in podobno. Tudi to pritiska na kmetijstvo in zneski se nabirajo. 

Da je stanje v kmetijstvu težavno, nam dokazuje tudi dejstvo, da skoraj 
v vseh kmetijskih organizacijah bežijo od lastne proizvodnje in si ustrezno 
svojim razmeram in možnostim skušajo organizirati akumulacijo z nekme- 
tijsko proizvodnjo ali pa s trgovino. To je resen pojav, ki se v družbenem 
sektorju dogaja in to dokaj pogosto. 

Znano je, da je v slovenskem kmetijstvu glavna proizvodna panoga živino- 
reja, zato moramo tej panogi posvetiti vso potrebno pozornost. Ne moremo se 
strinjati s tistimi, ki smatrajo, da je mogoče živino dobavljati po nižjih cenah 
iz drugih republik in to stalno. Ti ne smejo pozabiti, da je pri postavljanju 
odnosov v ceni dobila poljedelska proizvodnja v zvezi z reformo relativno večje 
število točk kot živinorejska proizvodnja. To se v zadnjem času še potencira, 
saj vidimo, da je prodajna cena koruze od 70 do 74 dinarjev, živina pa recimo 
500 din. Tisti proizvajalec, ki ima večidel poljedelsko proizvodnjo, pa manj živi- 
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ne in se je slabše odrezal pri živini, je dobil nadomestilo pri prodajni ceni 
poljedelskih artiklov. 

Nižje cene v živinoreji močno pritiskajo proizvajalce v Sloveniji in ne 
toliko tistih na celotnem jugoslovanskem prostoru, kjer je večji del poljedel- 
skih proizvodov. Pri kreiranju naše slovenske politike v kmetijstvu moramo 
upoštevati ta dejstva in kolikor bomo prepuščali, da se ta problematika rešuje 
na jugoslovanskem nivoju, ustrezajoč razmeram v Vojvodini ali Slavoniji v žito- 
rodnih krajih, potem se nam bo to nujno maščevalo, kolikor ne bomo zavze- 
mali posebnih stališč do slovenskega kmetijstva. Razvoj v kmetijstvu nas bo 
nujno korigiral, ker bo zaostajal. Mi smo razvitejša družba, kar vedno trdimo 
in so take tudi analize in ne morem delati točne komparacije s splošnim jugo- 
slovanskim nivojem. 

Glede zasebnih proizvajalcev je treba reči, da smo jih nekje pustili ob 
strani, vendar je to bolj z vidika, ker ekonomika ni usklajena, da bi oba part- 
nerja bila zainteresirana za dobro poslovanje, Nam je znano, da je bila koope- 
racija, mislim tista prava kooperacija, v zadnjem letu močno razvita. Na vsem 
področju pa se ta kooperacija opušča. To pa ne morda zaradi kakih predpisov, 
ampak samo zaradi samega stanja v živinoreji. Pri formulacijah, če gre za 
družbeno kmetijstvo, je treba potem jasneje poudariti v zaključkih, da na vsak 
način regresi ostanejo. Svoj čas je bilo veliko debate o tem, zakaj bi republika 
prispevala 10 dinarjev premije za proizvodnjo, — kot so nekateri tovariši rekli — 
socialističnega mleka. Kolikor ne bo jasno, kako je s premijami in nekaterimi 
regresi, bodo morala socialistična podjetja ukiniti svojo proizvodnjo mleka. 
Vemo pa, da so edina socialistična podjetja na hiter način dosegla ustrezno 
proizvodnjo in vplivala na kmetijske proizvajalce, da je proizvodnja mleka, 
navidezno še preveč narasla, saj je potrošnja pri nas tako majhna, da smo ver- 
jetno samo še pred Albanijo in Portugalsko. 

Oprostite, če sem o zadevah v kmetijstvu govoril iskreno, ker je stanje 
v družbenem kmetijstvu resnično tako, kolikor kdo misli da ni, me lahko 
v razpravi popravi. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Javornik. 

Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dotaknil bi se enega problema zasebnega sektorja in njegove organizacije, in 
sicer takole: v materialih in pa v raznih razpravah, pa tudi v časopisju in 
drugih komunikacijskih sredstvih se ugotavlja beg kmetijskih zadrug od nji- 
hovih osnovnih nalog v trgovino. Te ugotovitve lahko kaj hitro preidejo v 
obsodbe. Cemu se porajajo neke špekulantske težnje po višjem zaslužku teh 
kolektivov? Menim, tovariši, da so bili ti kolektivi spodbujeni s predpisi 
samimi. Samo poglejte zakon o ureditvi nekaterih vprašanj blagovnega pro- 
meta. Ta zakon je pravzaprav vnesel anarhijo v blagovni promet s kmetijskimi 
pridelki in jo tudi uzakonil. Danes lahko vsak kramar in vsak »štacunar« 
baranta — s pridelki kmeta. S tem moti razmerje na trgu. Seveda je bil namen 
zakona, da nudi na področjih, kjer so kmetijske organizacije manj aktivne, 
kmetu možnost, da svoj pridelek vnovči, ker je imela zadruga monopol, po 
drugi strani pa, da potrošnik — naš delavec in prebivalec mesta dobi ceneje 
kmetijski proizvod. Poglejmo pa kakšna je danes situacija. Ce gremo na trg 
bomo videli, da ima krompir,ceno 120—130 din, medtem ko je prodajna cena pri 
kmetu — 50 do 60 din in zelo redko 65 din. 
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Kam gre ta akumulacija? Ce bi šla v urejeno organizacijo, ki se ukvarja 
s stabilizacijo trga s kmetijskimi pridelki, bi bilo v redu. Če pa se ta razlika 
steka v popolnoma druge panoge, ki imajo malo ali pa nikakršne zveze s kme- 
tijstvom, potem ta stvar ni v redu. 

Nadalje govorimo o pospeševanju kmetijstva. Menim, da pomeni pospeše- 
vanje kmetijstva predvsem to, da morajo kmetijske organizacije močneje sode- 
lovati s kmetom. No, in kaj pomeni beseda »močneje«? Razprava s kmetom o 
tem. kako se »zelje pred gosenicami brani«, najbrž res ni več aktualna, niti ni 
več aktualna trditev, ki skuša popularizirati neke pridelke. V čem je torej 
močnejše sodelovanje in pospeševanje kmetijstva? Kot delavec v kmetijstvu si 
predstavljam, da je to v usmerjevanju finančnih sredstev in da lahko pospešu- 
jemo zasebno kmetijstvo prav s tem finančnim kapitalom, ki ga naj imajo 
kmetijske organizacije, oziroma, ki bi ga morale akumulirati. Kdo ga pa aku- 
mulira danes? Akumulira ga lahko vsakdo, ki se tako ali drugače vtika v ta 
blagovni promet. Povsem mi je razumljivo, da nekatere kmetijske organizacije 
obravnavajo svojega kooperanta ali svojega kmeta ne kot organizatorja proiz- 
vodnje, marveč kot »štacunarja«. Namesto, da bi kmet ali zadruga organizirala 
blagovno proizvodnjo in plasirala blago na trg v urejenih tržnih razmerah, je 
ravno obratno. Kmetijska zadruga zna kaj hitro organizirati svojo »štacuno«, 
napraviti pogodbo z grosistom, da mu ta vsakih 6 mesecev dobavlja sladkor, 
kvas, šivanke in televizorje in jih prodaja naprej. Torej so se prave funkcije 
izgubile in zato teh vprašanj ne bomo reševali samo s priporočili in sklepi. 
Menim, da je treba v osnovi urediti blagovni promet s kmetijskimi pridelki kot 
enega izmed teh faktorjev. Eden izmed teh je zagotovitev oziroma bolje rečeno 
ugotovitev, kdo se pravzaprav lahko ukvarja z blagovnim prometom. Če bo ta 
ureditev blagovnega prometa uspešno rešena, bodo s tem rešeni tudi marsi- 
kateri drugi problemi in med njimi tudi pospeševanje kmetijstva. 

Nadalje bi govoril še o hranilnih vlogah pri kmetijskih zadrugah in pri 
obratih za kooperacijo. 

Prav v tej dvorani je že bila razprava o tem zakonu. Za vsako ceno zahteva 
predlagatelj zakona, da se le^-ta sprejme v tem smislu, da jamči za te hranilne 
vloge banka, ki ima absolutno moč likvidacije hranilno-kreditne službe. Ne 
trdim, da si banka likvidacijo službe želi, marveč trdim, da mora biti ta služba 
zelo svobodna, zelo prožna, kajti kdor takoj da, dvakrat da. Kdor da takoj 
posojilo kmetu, če mu pogine krava, ga reši takoj. Če pa bo kmet moral letati 
po pisarnah in čistiti kljuke, mu damo lahko še enkrat večjo posojilo, ne bomo 
dosegli želenega učinka. Zato menim, da bi bila ena izmed rešitev tudi spre- 
jem zakona, ki naj bi uzakonil obstoječe stanj«. Menim tudi, da subsidiarno 
jamstvo republike ni zanjo nikakršen rizik. Pet, šest milijard S din, ki jih imajo 
zbrane kmetijske organizacije, verjetno ni tako nesigurnih kot nekatere inve- 
sticije v minulih letih. Zato menim, da je taka garancija kot je subsidiarno 
jamstvo republike, bolj moralnega kot materialnega pomena. Kmetje dobro 
vedo, kdaj je kmetijska organizacija likvidna in kdaj je sposobna plačati. Po- 
vem vam, da tudi delajo poskuse, kot na primer: »jutri hočem imeti milijon na 
blagajni«. Če ga ni, se pač pojavi nezaupanje, če pa je, se vloge povečajo. 
Oprostite, če se spuščam v te podrobnosti, vendar se z njimi vsakodnevno 
srečujemo. Zato omenjam dve vprašanji, ki sem jih navedel in sicer: republiški 
zakon o blagovnem prometu, dalje ureditev hranilno-kreditne službe in končno 
zakonodaja o kmetijskih zadrugah. Zakonodaja je tako prožna, da najbrž več 
škoduje kmetijstvu kot koristi. Zato naj bi bili zvezni zakoni le okvirni, repu- 
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bliski zakon pa naj bi preciziral in določil mesto in vlogo kmetijske zadruge. 
Statut naj bi bil končni akt kot skupek samoupravnih teženj kmetijskih pro- 
izvajalcev. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima Jože 
Slavič. 

Jože Slavič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Do- 
volite, da današnji razpravi dodam nekaj misli. Ne bi hotel ponavljati kritič- 
nosti v kmetijstvu, vendar mislim, da je treba le spregovoriti, saj smo zadnje 
čase verjetno prelahko jemali nekatere simptome, ki so se javljali že leto in pol. 
Zato je kmetijstvo prišlo' v tako težko situacijo, da bo potreben res kirurški 
poseg, če hočemo, da se bodo razmere še kolikor toliko spremenile. 

Mislim na kmetijstvo kot celoto. Menim, da tu obstaja naša moralna dolž- 
nost. Predvsem imam v mislih socialistični sektor, ki je sposoben razvijati pro- 
izvodnjo v merilih svetovne produktivnosti dela. Imamo namreč tudi že letos 
precejšnje uspehe, saj smo imeli kljub suši 5000—6000 kg pšenice na ha in 
podobno. 

Danes je verjetno zelo lahko govoriti o organizaciji kmetijstva. Najtežje 
vprašanje pa je vprašanje realizacije kmetijskih pridelkov in akumulativnosti 
kmetijstva. Govorim za celotno kmetijstvo. Vprašanje akumulativnosti je po- 
membno zato, ker — kot nobena druga veja — se tudi kmetijstvo ne bo moglo 
reproducirati in razvijati naprej, če ne bo imelo sredstev za svojo normalno 
razširjeno reprodukcijo, se pravi če ne bo imelo sredstev v tistem obsegu kot 
jih potrebuje vsaka stroka za normalno razširjanje. Zaman je govorsiti o ka- 
kršnikoli politiki do zasebnega kmeta, do socialističnega kmetijstva in tako 
dalje, če s proizvodi, ki jih kmetijstvo ustvarja, ne vemo kam. Tovariši, ker 
imamo že 20 let probleme, ne bi hotel te stvari ponavljati. Ker so vsem znane, 
omenim samo vprašanje krompirja in pred leti je bilo akutno vprašanje mleka. 
Kot veste, so ljudje stali pozimi v vrstah za mleko, danes tega nimamo več. 
Čigava zasluga je to? Menim, da je to zasluga socialističnega sektorja in to 
kljub temu, da nimamo niti molznosti, niti prodaje na glavo take, kot jo imajo 
sosedne države. Dalje smo izgubili trg krompirja in tako dalje. Vsa ta vprašanja 
so med seboj zelo povezana. Zato je iluzorno govoriti o tem, kakšna naj bo 
organizacija, koliko naj bo zadrug, koliko naj bo kombinatov v Sloveniji in 
podobno, če ne bomo reševali osnovno vprašanje, to je, kako bomo lahko pro- 
dali kmetijske proizvode. Danes se pojavljajo, oprostite izrazu, »preroki«, ki 
pravijo, da je potrebna propaganda za višjo potrošnjo. Mislim, da je kmetijstvo 
najmanj poklicano, da rešuje vprašanja ali zdaj večja potrošnja mesa ali ne. 
Dobro, mi se lahko prepričujemo z nekimi številkami, toda tisti časi, ko je leta 
1957 na 1958 narasla potrošnja mesa v bivšem okraju Kranj v enem letu za 
40,0/o, so za nami. Če smo našo gospodarsko politiko usmerili v to, da naj se 
potrošnik opremlja s pralnimi stroji, z avtomobili in tako dalje, potem mislimo, 
da bo danes potrošnik, poleg svoje prezadolženosti, potrošil še več mesa. To so 
resnice in ne bi jih naprej razvijal, saj lahko o njih govorimo tudi nekaj ur. 

Nadalje je treba spregovoriti tudi o vlogi vseh organov, ki imajo v gospo^- 
darstvu vpliv in možnosti usmerjati gospodarstva. Mislim, da prvega diskutanta 
nismo razumeli tako, ko je govoril o planiranju, da je treba iti nazaj na plansko 
gospodarstvo. Vendar menim, da je vloga pri usmerjanju gospodarstva in pri 
družbenem dogovarjanju med javnimi institucijami, zbornicami in raznimi ob- 
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lastvenimi organi več kot jasna. Naj omenim samo neko dejstvo. Več kot dve 
leti se je govorilo, kaj bo delala EGS. O tem so bili objavljeni poljudni in stro- 
kovni članki, o tem so bila dana tudi opozorila s strani merodajnih ljudi in 
strok predvsem s kmetijskega področja. Ze leta 1966 smo opozarjali na to, kar 
se je zgodilo. Prišel je lanski 1. april, ko se je uredilo glede reje prašičev v tej 
evropski gospodarski skupnosti in tako dalje, vse datume do letošnjega aprila, 
ko so se znižale carinske dajatve. Na to vse smo opozarjali, čeprav vemo, da 
ima Jugoslavija za to plačano diplomacijo, ki bi verjetno morala, vse te stvari 
bolje poznati in vedeti kot pa mi z »žabje perspektive«. 

Kaj se je zgodilo tovariši? Nič. In do danes imamo stanje takšno, kakršno 
je bilo. Ne vemo-, ali je to posledica tega, ker jemo premalo mesa ali, ker ga 
premalo izvozimo. Da imamo takšno situacijo, so krivi verjetno tudi tisti, ki so 
te stvari zanemarili, čeprav so za to pred družbo odgovorni. To je Samo en 
primer, so pa še drugi primeri. Povem naj samo enega, ki smo ga že večkrat 
omenjali, vendar se ni še ničesar zgodilo.. Pri vsem tem, da danes ni rentabilno 
pitanje telet, obstaja še uredba, na podlagi katere sme vsak občinski veterinar 
odrediti gospodarski organizaciji, da mora rediti tele, ki ni bolno. To se pravi; 
po črki zakona lahko danes povzroči občinski veterinar izgubo gospodarski orga- 
nizaciji, kakršno pač hoče. Vprašam samo: ali ni takšno tretiranje zakonskih 
predpisov naravnost izzivanje? Ni treba ne vem kakšnega napora, da se to 
spozna. Na to smo že opozarjali gospodarsko zbornico in druge. Takih in podob- 
nih stvari imamo precej in ne bi navajal nekih sto predpisov, ki urejajo kme- 
tijstvo. Ker nismo vajeni v Jugoslaviji, da imiamo presežek ali višek pri nekem 
blagu v taki količini, kot je v zadnjem času nastal pri mesu, smo namesto1, da 
bi to dejstvo priznali, rekli: »vsi vemo, da se po deželi kolje živina in tako 
dalje; dajmo, sprostimo cene mesa, ker sicer gospodarske organizacije ne bodo 
zniževale cen, ki so ostale iz razdobja, ko je bilo na trgu občutiti pomanjkanje 
blaga. Vsaka organizacija je raje čakala in ni znižala cen. To smo smatrali kot 
neko nerazumljivo obnašanje. Ne zagovarjam trgovine, vendar so tu interesi 
kmetijstva in trgovine povsem istovetni. Razlog, da se ne znižajo cene, je 
enostaven; čim se bo cena znižala in bo pri drugačni situaciji spet treba uvesti 
postopek za zvišanje cen, bo' to trajalo v najboljšem primeru pol leta. Konkretno 
se gospodarske organizacije morajo ravnati pač po tem, da je vsak po zakonu 
dolžan ravnati tako, kot dela dober gospodar, ki je seveda za svoje izgube od- 
govoren sem. Najmanjša je odgovornost, če panoge, ki mu povzroča izgubo, ne 
goji- 

Zaradi tega pada, kot ste slišali prej, število živine v hlevih in zaradi tega 
so tudi prašičje farme omejile proizvodnjo. V kratkem bodo' verjetno raz- 
pravljali spet o teh proizvajalcih, ki naj bi bili krivi, če ni prašičev in tako dalje. 
Krive tega pa so napačne reakcije v našem sistemu. Vedn'o si upam to tudi do- 
kazati. Ce je proizvajalec nesiguren, potem tudi ne potrebuje nobenega mar- 
ketinga, ker gredo pri nas krivulje teh ponudb sicer po svoji zakonitosti, 
vendar včasih zelo presenetijo prav takšni državni ukrepi, kot so bili nepri- 
čakovani uvozi prašičev in tako dalje. Potem vpliva na potek krivulje nepri- 
čakovana višja sila in je potem z vsemi takimi modernimi prijemi na tržišču 
konec. 

V zvezi s kmetijstvom bi opozoril še na nekaj, o čimer je bilo zadnji čas 
v naši javnosti že precej govora. To je prodaja zemljišč s strani socialističnega 
sektorja, in to tistih zemljišč, ki so bila bodisi zaplenjena, bodisi, da so bila vzeta 
na podlagi agrarne reforme ali biLa vzeta v imenu viničarskih razmerij, ali v 



53. seja 217 

imenu kakršnihkoli drugih zakonov. Mislim, da je nemoralno in nepravilno, da 
se zemljišče, ki je bilo vzeto denimo kmetu, prodaja s strani tiste organizacije, 
ki jo je dobila v imenu družbe, češ, mi tega zemljišča itak ne rabimo. Če smo 
se obrnili na napačni naslov in če ne znamo v socialističnem sektorju organi- 
zirati proizvodnje, potem bodimo, po mojem vsaj toliko pošteni, da rečemo: »evo 
ti zemljo nazaj; zmotili smo se in nismo je zmožni obdelati«. To velja tudi za 
vse drugo. Mislim, da se razumemo-. Vendar menim, da je treba za primere, ko 
so dobili tako zemljo posamezniki, ki nimajo s kmetijstvom nobene zveze, izdati 
šesti zakon o zopetni nacionalizaciji. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo se še prijavlja k besedi? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje 
predlog tovariša Pelikana. Gre za naslednji sklep: 

»Razprava o stanju in razvoju kmetijstva v Sloveniji ter predlog stališč, 
sklepov in priporočil, o katerih sta razpravljala republiški in gospodarski zbor, 
naj se nadaljuje v občinah in v tistih krajevnih skupnostih, ki so v glavnem na 
kmetijskem območju. Razprave v občinah in krajevnih skupnostih naj anga- 
žirajo skupine poslancev, ki naj po končanih razpravah obdelajo njihovo vse- 
bino in jo posredujejo republiški skupščini kot mnenje občanov in delovnih or- 
ganizacij o teh problemih. Vzporedno s temi razpravami naj bi bila v občinah 
tudi razprava o programu razvoja kmetijstva in o ukrepih za njegovo reali- 
zacijo«. 

Gre za interni sklep, ki pomeni v bistvu delovni program, na podlagi ka- 
terega naj bi prišli do čim kvalitetnejših zaključkov, ki jih bo skupščina do- 
končno sprejela v jeseni. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. 

Naslednja točka dnevnega reda so poslanska vprašanja, in 
sicer dvoje poslanskih vprašanj poslancev Martina Gobca in Antona Zupančiča. 
Nanje bo odgovoril inž. Rudolf Cimolini, predstavnik upravnega odbora cestnega 
sklada Slovenije. 

Inž. Rudolf Cimolini: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije Martin Gobec 
je postavil predsedniku upravnega odbora cestnega sklada Slovenije naslednje 
poslansko vprašanje: kakšne so možnosti v zvezi z modernizacijo ceste drugega 
reda Mestinje—Kumrovec v letu 1969? Kdo bo izdelal investicijski elaborat in 
kdaj? Obrazložitev k vprašanju: 

Srednjeročni načrt cestnega sklada Slovenije za obdobje 1967—1970 končno 
programira tudi modernizacijo ceste Mestinje—Brežice. Ko smo sprejemali pred- 
log finančnega načrta cestnega sklada Slovenije za leto 1968, so mi pojasnili, da 
bo v letu 1968 modernizirana cesta Bizeljsko—Cadež in v letu 1969 cesta Me- 
stinje—Kumrovec. Glede na nenehne intervencije mojih volivcev sem tako ob- 
razložitev posredoval tudi njim. Glede na mnoge polemične članke v dnevnem 
časopisju so volivci in drugi občani upravičeno v dilemi glede modernizacije 
tega odseka ceste v letu 1969. Nekateri celo trdijo, da so tudi za omenjeno cesto 
namembna sredstva porabljena za modernizacijo ceste Bizeljsko—Čadež. 

Na postavljeno vprašanje dajem v imenu upravnega odbora cestnega sklada 
naslednji odgovor: 
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V programu cestnega sklada Socialistične republike Slovenije o vzdrževanju 
in rekonstrukciji cest v obdobju 1967 do 1970 so med drugim predvidena 
sredstva za modernizacijo ceste II. reda Cadež—Mestinje in sicer za odsek Me- 
stinje—Bistrica v znesku 5 milijonov N dinarjev. Cestni sklad Slovenije pri- 
pravlja v letošnjem letu tozadevno dokumentacijo in bo predlagal v svojem 
finančnem načrtu za leto 1969 še realizacijo rekonstrukcije v okviru teh sred- 
stev že v letu 1969. Ker ta sredstva ne bodo zadoščala za rekonstrukcijo celot- 
nega odseka od Mestinja do Bistrice, razgovarjata cestni sklad Slovenije in 
skupščina občine Šmarje pri Jelšah z jugoslovansko armado v tej smeri, da bi 
njene enote sodelovale pri rekonstrukciji in tako omogočile, da se z navedenimi 
sredstvi realizira rekonstrukcija v čim večjem obsegu. 

Poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije Anton Zupančič je 
postavil predsedniku upravnega odbora cestnega sklada Slovenije naslednje po- 
slansko vprašanje: 

Po programu republiškega sklada za ceste je bilo predvideno 2 milijona 
N din za rekonstrukcijo ceste Radeče—Vrhno—Sevnica. Ta sredstva so bila na- 
menjena pod pogojem, da sodelujejo občinske skupščine Celje, Laško, Sevnica 
in Krško in sicer vsaka s 50%. Kot mi je znano, so ta sredstva, tako s strani 
republiškega sklada kot tudi s strani občinskih skupščin zagotovljena. Zato me 
zanima, kdaj se bo začelo z rekonstrukcijo tega dela ceste? To vprašanje po- 
stavljam zaradi tega, ker je ta odsek ceste, glede na promet nevzdržen in bi 
bilo nujno treba začeti v čim krajšem času z delom, da se le-to ne bi zavleklo 
na jesen ali celo na zimo, kar bi vsekakor negativno vplivalo na kvaliteto izde- 
lanega cestišča. Ker sodi odsek te ceste in most v Radečah v pristojnost ljub- 
ljanskega cestnega podjetja in ker je ta odsek najslabše vzdrževan, predlagam, 
da se prenese v pristojnost celjskega ali novomeškega cestnega podjetja. 

Dovolite, da v imenu upravnega odbora cestnega sklada dajem na to vpra- 
šanje naslednji odgovor: 

Po programu cestnega sklada Slovenije za leto 1968 so predvidena sredstva 
v višini 2 milijona N din za ureditev cestne povezave Radeče—Kompolje v dol- 
žini 9,2 km. K ureditvi te ceste prispevajo sredstva tudi občine Celje, Laško, 
Sevnica in Krško v skupni višini 1 milijon 600 tisoč novih din. Tako je za ure- 
ditev te cestne povezave skupaj zagotovljeno 3 milijone 600 novih din. Pogodbo 
o skupnem financiranju ureditve te ceste so podpisale prizadete občine in cestni 
sklad Slovenije dne 23. aprila tega leta. Na osnovi te pogodbe je izdelal cestni 
sklad tehnične osnove o predvideni ureditvi cestnega odseka Radeče—Kompolje 
ter z razpisom 6. maja letos pozval cestna podjetja v Celju, Ljubljani in Novem 
mestu, da predložijo ponudbo za izvajanje del po sistemu inžinering s tem, da 
se bo izvajanje del oddalo najugodnejšemu ponudniku. Rok za oddajo teh po- 
nudb je potekel 15. t. m. Sedaj je v teku postopek za proučitev ponudb in za 
oddajo del. Ko bo ta postopek končan, bomo lahko dali o tem podrobno poročilo. 
Kolikor bo postopek za oddajo del uspešno končan, računamo, da se bodo dela 
pričela ob koncu meseca, to je julija, in končala do konca jeseni tega leta. 

Cestni odsek Radeče—Kompolje vzdržuje od kilometra 28 do km 33 cestno 
podjetje v Ljubljani, od 33 km do 73 pa cestno podjetje v Novem mestu. Na 
tem cestnem odseku je sorazmerno zelo velik promet. V preteklem letu je do- 
segel v poprečju 4800 ton na 24 ur, od česar je bila približno polovica vozil 
težkega prometa. Vzdrževanje makadamskega vozišča pri takem prometu v 
okviru obstoječih sredstev je povsem onemogočeno, kar je bil tudi osnovni 
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razlog, da se je v program cestnih del v letu 1968 predvidevala modernizacija 
tega odseka. 

Končno pripominjamo, da je bilo junija tega leta obnovljeno vozišče mostu 
prek Save pri Radečah z novimi hrastovimi plohi s sredstvi tekočega vzdrže- 
vanja. 

Predsednik Miran Goslar: Imata poslanca morda dodatno vprašanje? 
(Ne.) Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? Besedo želi tovariš Janko 
Vogrinec. 

Janko Vogrinec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o financiranju gradenj stanovanj določa, 
da se denarna sredsva skladov za zidanje stanovanjskih hiš ter na kredit dana 
sredstva teh skladov s stanjem na dan 31. 12. 1965, prenesejo v kreditni sklad 
banke, ki jo določi Skupščina SR Slovenije. Izvršnemu svetu postavljam vpra- 
šanje: koliko je bilo zbranih teh sredstev, kako se je z njimi gospodarilo in kam 
gredo anuitete, ki jih koristniki teh kreditov vračajo? 

To vprašanje postavljam zato, ker menim, da bi lahko ta sredstva vključili 
pri gradnji stanovanj borcev narodnoosvobodilne vojne. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo želi inž. Janez Barborič. 

Inž. Janez Barborič: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi nekaj 
odgovorov, oziroma pojasnil v zvezi z likvidacijo EKK Velenje. 

Julija leta 1967 sta gospodarski in republiški zbor obravnavala problem li- 
kvidacije energokemičnega kombinata Velenj o. V obrazložitvi stališč izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, ki jih je podal predstavnik izvršnega sveta 
inž. Miran Mejak, so bile jasno začrtane poti za likvidacijo tega vprašanja. Pri 
tem sta bili omenjeni tudi dve gospodarski organizaciji in sicer železarna Jese- 
nice in cinkarna Celje, kot koristnika dela opreme iz naslova EKK Velenje. 
Na sejo sta bila povabljena tudi predstavnika obeh delovnih organizacij, da 
pojasnita smotrnost take naložbe tako s stališča svojih podjetij, kot tudi s sta- 
lišča republiškega sekretariata za gospodarstvo. Oba zbora sta soglašala z 
omenjeno varianto rešitve tega vprašanja in izglasovala v zvezi s tem zakon 
o uporabi sredstev, naloženih pri SGB v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih 
sredstvih za skupne rezerve gospodarskih organizacij. Dovolite mi, da citiram 
drugi člen tega zakona: »Sredstva iz prejšnjega člena se uporabijo kot kreditna 
sredstva predvsem za graditev objektov, za katere se uporabi oprema, ki je 
bila naročena za EKK Velenje.« Kolikor sem informiran išče zdaj izvršni svet 
drugo možnost likvidacije in dovolite mi, da postavim nekaj vprašanj. 

1. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu SRS 27. julija 1967. Zakaj do- 
slej, kljub temu, da je preteklo že eno leto, še ni podpisana pogodba z omenje- 
nima gospodarskima organizacijama o predaji dela opreme? 

2. Izvršni svet išče možnost likvidacije EKK prek kreditne banke in 
hranilnice Ljubljana. Katera varianta je ugodnejša; lani sprejeta ali ta nova 
in, ali so izdelani izračuni z novo varianto in kaj ena in druga pomeni za 
slovensko gospodarstvo? Mimogrede naj omenim, da sem informiran, da so 
pogoji vračanja po prvi varianti s 4,5 '°/o obresti po letu 1971, dočim so po drugi 
varianti 3 %> po letu 1986. Ne glede na to me zanima kot ves naš zbor, kom- 
pleksen izračun. 
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3. Zakaj slovenska gospodarska banka pred enim letom, ko je bilo to v 
razpravi, ni predlagala te variante, ki bi bila cenejša za slovensko gospodarstvo? 
Mislim, da bi s tem prihranila po približni oceni na zamudnih obrestih in 
drugih stroških okoli 200 000 funtov. 

S svojimi vprašanji ne mislim zagovarjati prve. variante niti delovne orga- 
nizacije. Kljub temu, da sem njihov zastopnik v tem zboru, sem za drugo 
varianto, če je ugodnejša. Vendar menim, da z drugo varianto kršimo tako 
črko — ta pripomba se nanaša na podčrtani del teksta, — kot tudi smisel 
zakona, ki so ga sprejeli. In drugič; če bo sprejeta druga varianta, smatram, 
da mora biti prezentirana temu zboru ekonomska izračunica obeh variant. 
Želim dodati še to, da verjetno ne bo dan odgovor na moje vprašanje že na 
tej seji. 

Predsednik Miran Goslar: Vprašam oba poslanca, ali želita odgovor 
pismeno, ali počakata na odgovore do naslednje seje? (Do naslednje seje.) 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Če ne, potem 
zaključujem to točko dnevnega reda in odrejam odmor do 13.15. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci, nadalju- 
jemo s sejo. Predlagam, da vrstni red posameznih točk dnevnega reda spre- 
minjamo v skladu s situacijo, ker bomo morali sinhronizirati delo z republiškim 
zborom glede na to, da imamo z njim še skupno zasedanje. Poleg tega pred- 
lagam, da prilagodimo dnevni red tehtnosti problematike, in da damo tudi 
možnost za eventualno daljšo razpravo. 

V zvezi s tem predlagam, da gremo najprej na bivšo 8. sedanjo 9. točko 
dnevnega reda, to je predlog zakona o prispevku za graditev stanovanj 
za udeležence narodnoosvobodilne vojne. Se strinjate s tem? Ker ni ugovorov, 
smatram, da se strinjate z mojim predlogom. 

Kot ste obveščeni, je predlagatelj tega zakona, ki se je prvotno glasil 
predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevku od sredstev skupne porabe, 
poslanec republiškega zbora, tovariš Vlado Crne. On je umaknil ta predlog 
zakona in predložil namesto njega nov predlog in sicer: predlog zakona o pri- 
spevku za graditev stanovanj udeležencem narodnoosvobodilne vojne. Na pod- 
lagi 259. člena 1. odstavka 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pred- 
laga predsedstvo skupščine na predlog predlagatelja zakona, da se ta zakonski 
predlog obravnava v skrajšanem postopku in ne glede na roke. 

Z dopisom z dne 12. 7. ste prejeli predlog tega zakona. Odbor za gospo- 
darsko programiranje in finance je na današnji seji obravnaval ta predlog in 
določil za svojega poročevalca tovariša Mihaela Savineka. Tovariš Savinek naj 
sporoči zboru ugotovitve in predloge odbora, ki ste jih med tem dobili tudi 
pismeno. Besedo ima tovariš Savinek. 

Mihael Savinek: Tovarišice in tovariši poslanci, preden bi podal 
poročilo, želim poudariti, da je odbor v načelu sprejel predlagani zakon. Vendar 
smo ob razpravi za sprejem tega zakona razpravljali tudi o drugih argumentih, 
o katerih bi bilo potrebno, da tudi o njih poveste svoje stališče in mnenje. Ugo- 
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tovili smo namreč neučinkovitost priporočil, ki ga je sprejela ta hiša, oziroma 
republiški forumi, za zagotovitev stanovanj borcem prek občin, oziroma prek 
delovnih organizacij in da je sedaj, zaradi neučinkovitosti priporočil potreben 
spet takšen zakon. To se pravi, da se ponovno poslužujemo oblike centralizacije 
sredstev za reševanje tega problema, ki je postal tako rekoč že akuten. 

Drug problem, o katerem smo razpravljali v odboru je problem kriterijev 
za potrošnjo teh sredstev. Predlagatelj zakona je sicer izhajal iz statističnih 
podatkov, da imamo pri nas- še okoli 2000 borcev, katerim bi bilo potrebno nujno 
zagotoviti primerno stanovanje, vendar v tem kratkem času verjetno ni mogel 
ugotoviti vseh oblik in vseh momentov, na katere bi morali opozoriti ob 
razdeljevanju sredstev, da ne bi prišlo do njihove nesmotrne potrošnje, ki jih 
po našem mišljenju, ob vsestranskih naporih ponovno jemljemo gospodarstvu. 
Delovne organizacije so namreč ta sredstva v smislu svojih programskih pla- 
nov že praktično angažirala. Zatorej mislim, da je tudi umesten amandma iz- 
vršnega sveta, naj bi se ta sredstva pobrala šele ob predložitvi zaključnih 
računov. 

Uvodoma sem opozoril na te probleme, o katerih bi bilo treba, po mišlje- 
nju odbora, spregovoriti, da ne omenjam še npr. predloga, naj bi se ta sredstva 
dodeljevala v obliki kreditov za gradnjo individualnih hiš in tako naprej. Na 
naši drugi seji je odbor predlog zakona v načelu sprejel. Pri podrobni obrav- 
navi odbor predlaga naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu. Vsebina tega člena naj se spremeni tako, da se prispevek pla- 
čuje po stopnji 1510/o od osnove vseh sredstev, ki so po 1. členu zakona o izlo- 
čanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo (Ur. 1. SFRJ št. 35/65) izločajo v sklad 
skupne porabe, ne pa 25 °/o po odbitku zneska, namenjenega za subvencionira- 
nje stanarin. Do tega predloga smo prišli zaradi tega, ker so občine določile 
različne višine subvencij in sicer glede na čisto specifične potrebe. Poznamo 
primere, da je občina nekako v tej obliki stimulirala oziroma nadaljevala z 
družbeno izgradnjo stanovanj, medtem ko so druge samo s subvencijami po- 
krivale tisto razliko med ekonomsko najemnino in sedaj znižano najemnino, 
ki jo plačujejo stanovalci. Da bi bil prispevek posameznih območij v skupni 
sklad enak, je odbor predlagal enotno osnovo za plačilo, se pravi 4,0/o. Plačevali 
bomo seveda od ostanka, ki nam ostane, vendar je ta ostanek v vsakem pri- 
meru dovolj velik povsod, ker občine le niso obdržale v zadnjem letu visokih 
subvencij, temveč so jo znižale. Zato ne bo primerov, da bi podjetje plačalo, 
če je osnova 4 '%> in procent 15, več kot ostane po odbitku subvencije. 

Drugi spreminjevalni predlog je k členu 2 za prvim odstavkom se doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: »Sredstva za leto 1968 morajo odvesti delovne in 
druge organizacije na poseben račun pri centrali službe družbenega knjigo- 
vodstva SR Slovenije, najkasneje ob zaključnih računih za leto 1968«. Ta spre- 
memba oziroma dopolnitev je po vsebini enaka amandmaju izvršnega sveta 
k temu členu, razlikuje se le v tem, da izvršni svet predlaga, da se drugi člen 
spremeni in da se ne doda nov odstavek k drugemu členu. 

Dopolnitev 3. člena. Odbor je sprejel amandma zakonodajno-pravne komi- 
sije in amandma izvršnega sveta. 

K 4. členu: Odbor je sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije. 
Odbor poleg tega predlaga, da gospodarski zbor sprejme še poseben sklep, ki 
ga je v svojem poročilu predlagal odbor za urbanizem ter stanovanjsko in ko- 
munalno gospodarstvo republiškega zbora, ki se glasi: 
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Komisija skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV bo v sodelo- 
vanju z izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, občinskimi skupščinami in 
organizacijami Zveze borcev najkasneje do konca meseca novembra pripravila 
ustrezne predpise, ki bodo določali način in pogoje za uporabo prispevka dolo- 
čenega z zakonom o prispevkih za graditev stanovanj za udeležence narodno- 
osvobodilne vojne. 

Predsednik Miran Goslar: Moram opozoriti odbor, da je formulacija 
amandmaja k prvemu členu, ki ga predlaga, takšna, da je ni mogoče uporabiti 
kot amandma. To zaradi tega, ker ni naveden precizen tekst, ki ga odbor pred- 
laga, temveč pravite, da se naj vsebina tega člena spremeni v tem smislu. 
Predlog je treba precizirati v smislu točnega amandmaja. 

Mihael Savinek: Točna formulacija amandmaja naj bi bila sledeča: 
V prvem členu naj se 25 '°/o zamenja s 1510/» in zadnji stavek naj se črta. 

Predsednik Miran Goslar: Zakonodajno-pravna komisija je prav 
tako obravnavala predlog tega zakona in dala pismeno poročilo, ki ga je tovariš 
Savinek že omenil. Zdaj bo seveda zakonodaj no-pravna komisija morala dati 
svoje mnenje tudi k temu amandmaju. Poleg tega je dal mnenje izvršni svet. 
To ste dobili pred začetkom seje. Prisoten je predlagatelj zakona, tovariš Vlado 
Crne, ki je vabljen k razpravi oziroma k obrazložitvi tega zakona. Predstavnika 
izvršnega sveta sta Boris Vadnjal in Majda Gaspari. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima Vlado Črne. 

Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ne 
bom več govoril o tem predlogu, ker upam, da je obrazložitev dovolj jasna. 
Želel bi morda le povedati svoje mnenje na amandma odbora in dati nekatera 
pojasnila, ki bodo verjetno razčistila situacijo. Gre namreč za to, da skupščina 
s predlogom zakona, ki ga danes obravnavamo, realizira svoje sklepe. Repu- 
bliški zbor in socialno-zdravstveni zbor sta v marcu mesecu letos ob razpravi 
družbene pomoči borcem in predvojnim revolucionarjem sprejela naslednji 
sklep, ki ga bom preči tal: 

S predlogom zakona uresničujemo sprejete sklepe in ugotovitve republi- 
škega in socialno-zdravstvenega zbora iz marca meseca letos in v sklepih za 
izpopolnitev družbene pomoči za borce in predvojne revolucionarje nalagata 
skupščini, da se bo le-ta v letu 1968 zavzela za pooblastilo, na podlagi katerega 
bo z zakonom določila delež delovnih in drugih organizacij, zbranih s 4'°/o sta- 
novanjskim prispevkom, ki jih je treba namensko uporabljati za reševanje 
stanovanjske problematike borcev narodnoosvobodilne vojne in da se z uporabo 
sredstev iz tega zakona rešijo vsi pereči stanovanjski problemi borcev NOV 
najkasneje v 3 letih. To je sklep, ki ga je sprejela skupščina, in ki ga s pred- 
logom zakona, če bo sprejet, dejansko uresničuje. 

Problem evidence 2000 ali manj primerov borcev, ki nimajo rešenega sta- 
novanjskega problema, naj pojasnim s tem, da se zaenkrat — ne trdim pa, 
da so ti podatki 100 ®/o točni — naslanjamo le na evidenco organizacije zveze 
združenj borcev. Zveza združenj borcev je leta 1964 sprejela pravilnik o kri- 
terijih in načinu pridobivanja tsanovanj za vse nezaposlene in zaposlene borce. 



53. seja 223 

Ta pravilnik je bil pozneje dopolnjen tudi s točkovnim sistemom, ki opre- 
deljuje, oziroma ugotavlja način in vrstni red upravičencev do stanovanja kot 
udeležencev narodnoosvobodilne vojne. 

Občinske skupščine so na osnovi tega sprejetega pravilnika sprejele svoje 
pravilnike. Vsako leto 1. januarja republiška organizacija zveze združenj borcev 
obnavlja evidenco nepreskrbljenih udeležencev narodnoosvobodilne vojne s 
stanovanji, tako da je po njihovem zatrdilu ta evidenca, ki jo uporabljamo tudi 
v predlogu zakona, 2000 primerov nepreskrbljenih borcev s stanovanji, edino 
točna. 

Z amandmajem odbora, ki predlaga, da se v prvem členu stopnja 25 zniža 
na 15, in da se zadnji odstavek 1. člena črta, najbrž ne bi dosegli v zakonu 
postavljenega cilja. Mi smo določbo v prvem členu postavili z namenom, da se 
dokončno rešijo vsi stanovanjski problemi udeležencev NOV. Ce odstopimo od 
tega stališča, potem je najbrž možna rešitev v tem, da se stopnja zmanjša. 
Vendar s tem spet ne uresničujemo že sprejetega sklepa in bi najbrž zavlekli 
reševanje stanovanjskih problemov borcev v daljše obdobje. 

Zračunal sem tudi, na podlagi predlaganega procenta odbora, kakšna bi 
bila situacija s sredstvi. S tem, da uporabljamo 25 '°/o od skupne mase 4'Vo, 
ki ga delovne organizacije plačujejo v stanovanjski sklad, dejansko pridobimo 
mesečno le približno 600 do 800 milijonov. Subvencija, ki jo plačujejo delovne 
organizacije oziroma občinske skupščine za stanarino, se v letošnjem letu 
zmanjšuje. V prihodnjem letu je zadnji delež subvencije in znaša v skupni 
masi 4 '%> prispevka le 2,5 milijarde od skupaj 61 milijard, kolikor znaša skupni 
4 io/o prispevek. Z uporabo amandmajev odbora zmanjšamo predvideno maso 
sredstev od 14 milijard na 9,200 milijarde, s tem pa rešimo le približno 1300 
primerov. Iz tega jasno sledi, da bomo najbrž zavlekli dokončno rešitev borcev 
s stanovanjskimi vprašanji še za leto, dve ali celo tri, predvsem zaradi tega, 
ker neha veljati konec leta 1969 zvezni zakon o obveznem odvajanju 4 %> 
prispevka. 

Problem, ki ga je poročevalec odbora navedel in sicer, kako uporabljati 
sredstva za rešitev stanovanjskih vprašanj, sem iz prvotnega predloga umaknil. 
Mislim namreč, da je prav, da se o teh vprašanjih začne javna razprava v ob- 
činskih skupščinah, v organih naše skupščine, izvršnega sveta, predvsem pa v 
organizacij zveze združenj borcev. Ko bo ta razprava končana, naj bi vsi 
pristojni organi skupščine ob aktivni podpori drugih udeležencev, pripravili 
dokončen sklep, oziroma način, kako urejevati te stvari. Samo zdi se mi, da 
naj bi zbor le poskušal sprejeti solucijo^, ki jo predlagamo v zakonu, glede na 
to, da je najbrž samo ta tista, ki uresničuje sklep skupščine in pravzaprav do- 
končno rešuje po 23 letih vse tiste borce, ki še niso preskrbljeni s stanovanji. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Tovariš 
Stane Simšič se javlja v imenu zakonodajno-pravne komisije. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zakonodajno-pravna komisija je obravnavala tekst zakona in njene pripombe 
ste prejeli. Ker je zdaj odbor našega zbora predlagal nekatere spremembe in 
dopolnitve, predlagam, da se posvetujem še z drugimi člani zakonodajno-pravne 
komisije, da lahko zavzame tudi do teh spremenjenih predlogov svoje stališče. 
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Predsednik Miran Goslar: Prosim, da se to stori takoj. Kdo še želi 
besedo? Morda predstavnik izvršnega sveta? (Ne.) Prosim, da gre tudi pred- 
stavnik odbora na sejo zakonodajno-pravne komisije. Ce ni nobenih diskutantov 
več, prekinjam sejo — do nadaljnjega. Lahko pa nadaljujemo z drugimi točkami, 
če to želite. (Da.) 

Predlagam torej, da gremo na 6. točko dnevnega reda, to je na 
obravnavo predloga stališč, priporočil in ukrepov za nadaljnji razvoj gospodar- 
stva v letu 1968. 

Republiški in gospodarski zbor sta na seji 28. junija letos razpravljala o 
gibanju gospodarstva v letošnjem letu in na tej seji z odlokom ustanovila 
skupno komisijo obeh zborov za pripravo predloga priporočil, stališč in ukrepov 
za nadaljnji razvoj gospodarstva. Ta komisija je pripravila predlog stališč in 
priporočil ter ga predložila zboru. Predlog tega akta so poslanci prejeli danes 
pred sejo zbora. Predstavnik skupne komisije tovariš Anton Kovič bo dal 
uvodno obrazložitev k temu predlogu. 

Inž. Anton Kovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na skupni seji obeh zborov, republiškega in gospodarskega, je bila imenovana 
komisija z 11 člani. Na prvi seji komisije je bil za njenega predstavnika izvoljen 
poslanec republiškega zbora, tovariš Franc Puhar. Komisija je nato na dveh 
sejah obravnavala problematiko, ki naj bi bila zajeta v stališčih oziroma v skle- 
pih in priporočilih, predlaganih za današnjo sejo našega zbora. Na osnovi pre- 
cej obširne razprave je bilo ugotovljeno, da je treba nekatere stvari v pri- 
poročilih in nalogah precej precizno formulirati. Vrsta problemov, ki so bili 
obravnavani v zvezi z nadaljnjim razvojem gospodarstva v letu 1968 pa je 
zajetih v raznih točkah današnjega dnevnega reda. Zato je komisija smatrala, 
da bi bilo morda odveč v dveh aktih obravnavati razna vprašanja, ki se spre- 
jemajo v bolj konkretiziranih priporočilih po določeni točki dnevnega reda. ' 

Zato je komisija predlagala le nekatera vprašanja, ki ste jih dobili v ma- 
terialu za današnjo sejo. Med temi vprašanji so predvsem odnosi med zvezno 
in republiško zakonodajo, razbremenitev gospodarstva, skladnost v delitvi oseb- 
nih dohodkov, davčni režim, ki je v obravnavi tudi na današnji seji našega 
zbora in samostojnost republike v oblikovanju politike prispevkov in davkov 
in taks. Prav tako je bila komisija mišljenja, da so tudi vprašanja, ki bi morala 
priti po normalni poti v to priporočilo oziroma v te zaključke in sicer vpra- 
šanja kmetijstva, gozdarstva, cestnega prometa, zunanje trgovine in deviznega 
režima. Le-ta so zajeta v aktih, ki bodo danes sprejeti v posameznih točkah 
dnevnega reda. 

Ne vem, če tovariši poslanci smatrajo, da bi bila potrebna k temu še po- 
drobnejša obrazložitev oziroma, če bi bilo treba čitati predlog komisije oziroma 
njene zaključke, ki naj bi jih sprejel gospodarski zbor na današnji seji. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši, ali ste zato, da se ta tekst še 
posebej čita? (Ne.) Zakonodajno-pravna komisija je tudi obravnavala ta pred- 
log. Kot predstavnika izvršnega sveta sta določena tovariša Ivan Zupan in 
Sveto Kobal. Začenjam razpravo. 

Kdo želi razpravljati? Kot vidim, nihče. Vendar moramo nekoliko počakati, 
ker še nimamo poročila zakonodajno-pravne komisije do danih pripomb. Tova- 
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riš Simšič, kaj je s pripombami zakonođajno-pravne komisije k predlogu sta- 
lišč za nadaljnji razvoj gospodarstva? 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zakonodajno-pravna komisija je razpravljala o sklepih in priporočilih za na- 
daljnji razvoj gospodarstva v letu 1968 in predlaga: naslov akta naj ne bo sklep 
in priporočila, ampak le sklepi. Priporočil v besedilu akta namreč sploh ni, 
so le stališča, zlasti o potrebi spremembe zveznih predpisov. Zato je treba 
hkrati tudi na drugi strani spremeniti 2. odstavek in med naslov: »Nalaga 
oziroma priporoča« vnesti besedilo: »Na podlagi teh ugotovitev, predloženih 
materialov in razprave v obeh zborih je Skupščina SR Slovenije zavzela na- 
slednja stališča: — V besedilu, ki sledi, ni namreč zajeto ne nalaganje obvez- 
nosti, ne dajanje priporočil, ampak gre le za stališča. V zadnjem stavku dru- 
gega odstavka 2—1. točke, to je na drugi strani, je treba pred besedi »republiški 
organi« vstaviti besedo »pristojni« zaradi preciziranja, za katere organe gre. 

K 3. točki je bila dana pripomba, da bi bilo treba določiti nosilca izdelave 
predlogov za spremembo ustreznih zveznih predpisov. To naj bi bil izvršni svet. 
Predlagamo formulacijo; ki naj tvori 3. odstavek 3. točke: predloge za potrebne 
spremembe zveznih predpisov, ki jih bo Skupščina SR Slovenije predložila 
zvezni skupščini, pripravi izvršni svet«. V zadnjem odstavku 5. točke, to je na 
4. strani, naj se beseda »sprejela« nadomesti z besedo »obravnava«. Besede »ter 
zakon o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji, ki naj zagotovi učinkovitost 
davčne politike«, naj se črtajo, ker bo zakon verjetno sprejet na isti seji kot 
sklepi. Dalje je bila na zakonodajno-pravni komisiji izražena tudi pripomba, 
da je eno od pomanjkljivosti besedila tudi v tem, da se govori skoraj izključno 
o slabostih na nivoju federacije, premalo pa o slabostih na nivoju republike in 
občin ter da se ponekod na primer v zadnjem stavku 2. odsavka 1. točke 
na drugi strani, že vnaprej izraža sum v pravilnost določenih bodočih zveznih 
predpisov; na omenjenem mestu bi morda zato kazalo formulirati z besedami: 
»proučevati zvezne predpise s svojega področja«, in vstaviti besede: »tam, kjer 
federacija očitno prekoračuje svoje pristonjosti«. To so pripombe zakonodajno- 
pravne komisije. 

Predsednik Miran Goslar: Ne najdem, kje je to »proučevati pred- 
pise na svoiem področju«. 

Stane Simšič (iz klopi): Opravičujem se, da zakonodajno-pravna ko- 
misija ni mogla dati poročila. Zasedala je šele včeraj proti večeru. Zaradi tega 
materiala ni bilo mogoče dati v naprej. 

Predsednik Miran Goslar: Kot me tovariš sekretar obvešča, bo to 
poročilo, ki ga je bral tovariš Simšič, vsak čas predloženo. 

Tekst se že deli. Besedo ima tovariš Kovič. 

Inž. Anton Kovič: Ne bi želel preveč polemizirati s predstavnikom 
zakonodajno-pravne komisije, vendar se z ugotovitvijo, da naj se naslov spre- 
meni, ne bi mogel povsem strinjati. Skupščina namreč nalaga določenim orga- 
nom, prav tako tudi sebi, v tem sklepu popolnoma jasne naloge. Zato ne vem, 
če so to samo stališča, če se v materialu govori, »da bosta skupščina in izvršni 
svet ustanovila skupino«. 

15 
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Nadalje govori: izvršni svet bo še letos pripravil analizo razbremenitve 
gospodarstva. »To so čisto jasne naloge in ne samo stališča. Prav tako v točki 
4.: »skupščina bo poslej sprejela predloge«, v točki 5.: »izvršni svet je že pred- 
lagal«, v točki 5.: »pristojni odbori skupščine bodo v juliju obravnavali«. 
Smatram, da bi morali te sprejeti v naslovu »naslednja stališča in zaključke 
oziroma sklepe«. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi še razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Mislim, da ima tovariš Simšič v toliko prav, da verjetno, vsaj kar zadeva 
formulacijo »priporoča«, ni posebno primerna, čeprav se strinjam s tem, kar je 
dejal tovariš Kovič. Morali bi morda najti neko solucijo, da rečemo: »sprejela 
naslednja stališča in sklepe«. Tu me tovariš sekretar opozarja na 242. Člen 
poslovnika, ki pravi, da zbori s sklepi ugotavljajo stanje in zavzemajo stališča. 
To se pravi, da so stališča tudi sklepi. Verjetno o tem ne bo potrebna neka 
posebna polemika in najbrž lahko sprejmemo predlog zakonodajno-pravne 
komisije, ker pomeni tudi sklepe. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, bi najprej ugotovil naslednje: kot je 
razvidno iz poročila zakonodajno-pravne komisije, le-ta predlaga nekatere 
amandmaje, in sicer: na strani 2. to, kar smo sedaj govorili, namesto sedanjega 
teksta naslova akta naj bi bil: »Skupščina SR Slovenije je zavzela naslednja 
stališča«. Dalje, da se v prvi točki na strani 2. v zadnjem stavku tekst dopolni 
tako, da se glasi: »Ne glede na delo teh skupin so vsi pristojni republiški organi 
dolžni sproti proučevati zvezne predpise s svojega področja in tam, kjer fede- 
racija očitno prekoračuje svoje pristojnosti, predlagati spremembe, ki bodo 
okrepile večjo samostojnost in odgovornost republik na zakonodajnem pod- 
ročju«. Dalje, v tretji točki na strani 3. se predlaga nov tretji odstavek te 
točke, ki se glasi: »predloge za potrebne spremembe zveznih predpisov, ki jih 
bo Skupščina SR Slovenije predložila zvezni skupščini, pripravi izvršni svet«. 
Dalje se v peti točki na strani 4 v zadnjem odstavku te točke predlaga naslednje 
besedilo: »Skupščina SR Slovenije bo po skrajšanem postopku obravnavala«, 
torej ne sprejela, »predpise o obdavčitvi proizvodnih naprav in počitniških 
hišic v zasebni lasti ter zakon o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji«. 
Ostalo se črta. 

To pomeni, da se tudi ta pripomba, ki sicer ni bila dana povsem v obliki 
amandmaja, vzame kot amandma. To velja za tisti del, kjer gre za dopolnitev 
zadnjega stavka prve točke s tekstom: »kjer federacija očitno prekoračuje svoje 
pristojnosti«. Zakonodajno-pravna komisija izraža pri tem tekstu bolj pomislek 
kot amandma. Vendar mislim, da je možno tudi to obravnavati kot amandma 
in ga torej kot takega tudi vzeti. Tovariš Simšič, lahko to smatramo tako? (Da.) 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, potem glasujemo najprej 
o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca dvigneta roko.) - Amandmaji zakonodajno-pravne komisije so 
sprejeti. 

Glasujemo o celotnem besedilu predloga. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor sprejel ta tekst v celoti kot je bil 
predlagan z vključno amandmaji zakonodajno-pravne komisije. S tem je ta 
točka dnevnega reda izčrpana. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, razvoj in problematika 
obrtništva. 

K tej točki ste prejeli naslednja gradiva: poročilo republiškega sekreta- 
riata za gospodarstvo o izvajanju stališč k osnovnim problemom razvoja obrti 
v Sloveniji. Mnenja in pripombe skupščin občin Ljubljana-Moste-Polje in Ljub- 
ljana-Bežigrad, mestnega sveta Ljubljana, skupščine občine Žalec, obrtno-na- 
bavne prodajne zadruge Elektro-vod Ljubljana in resolucijo zbora zasebnih 
obrtnikov v Murski Soboti. 

■ Odbor za storitvene in komunalne dejavnosti našega zbora je na skupni 
seji z odborom za proizvodnjo in promet republiškega zbora obravnaval pro- 
blematiko obrtništva. Oba odbora sta predložila pismeno poročilo. Odbora sta 
ustanovila delovno skupino poslancev. Delovna skupina je pripravila in pred- 
laga zboru predlog priporočil in sklepov o pogojih in možnostih razvoja obrti 
v Sloveniji in za dopolnitev teh priporočil in sklepov. Oba predloga ste prejeli 
s sklicem seje. Tudi zakonodajno-pravna komisija je predlagala vrsto sprememb 
in dopolnitev, ki so razvidne iz njenega pismenega poročila. Tudi te ste prejeli 
s sklicem seje. Delovna skupina je za svojega predstavnika določila poslanca 
Ivana Brumna, ki bo dal uvodno obrazložitev k predlogu priporočil in sklepov. 
Tovariš Brumen ima besedo. 

Ivan Brumen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in odbor za storitvene 
in komunalne dejavnosti gospodarskega zbora sta na ločenih sejah in še na 
skupni seji obravnavala problematiko obrti. Osnova v tej razpravi je bilo gra- 
divo, ki so ga sestavili skupaj: republiški sekretariat za gospodarstvo, gospodar- 
ska zbornica Slovenije in republiški odbor sindikata delavcev storitvenih dejav- 
nosti. Gradivo so bila tudi poročila in informacije nekaterih občinskih skup- 
ščin, posameznih obrtnih delovnih organizacij, obrtnih nabavno^prodajnih za- 
drug ter dopis ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Na podlagi omenjenih gradiv in razprav je posebna delovna skupina obeh 
zborov sestavila osnutek priporočil in sklepov in ga poslala vsem občinskim 
skupščinam in mestnemu svetu s prošnjo, da dajo na osnutke svoje pripombe. 
Enajst občinskih skupščin je odgovorilo, da se z osnutkom priporočil in sklepov 
strinja. Na osnutek so dale tudi svoje predloge za dopolnitev in spremembe. 
Odbora sta o teh predlogih razpravljala na seji 21. junija 1968 in sprejela neka- 
tere dopolnitve in spremembe. Na teh osnovah je delovna skupina obeh zborov 
sestavila predlog priporočil in sklepov. Skupina predlaga zboru, da sprejme 
predloženo poročilo s tem, da šteje dopolnitve in spremembe ž dne 3. julija 
1968 kot sestavni del predloga. Predlog je vključno z amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije, vsebovanim v njenem poročilu z dne 5. julija 1968, republiški 
zbor sprejel na seji dne 8. julija 1968. V ugotovitvah, ki so vnesene v predloženi 
akt, ki so izhodišča za predlagana priporočila in sklepe, ni bilo možno vključiti 
vseh odprtih vprašanj. V njih tudi ni bilo možno širše obrazložiti posameznega 
problema. Zato smatra delovna skupina za potrebno, da za uvod v razpravo, 
nekoliko širše obrazloži nekatere ugotovitve in stališča odborov. 

Razprava o problematiki obrti v Skupščini SRS ima osnovni namen 
urediti določena vprašanja, ki so v tej gospodarski panogi že dalj časa odprta. 
Zgrešeno bi bilo, če bi se razprava ocenjevala kot frontalni napad na samo- 
stojne obrtnike, sklepi in priporočila pa uporabili za kampanjsko akcijo nepre- 
mišljenih in družbenoekonomsko nepravilnih ukrepov. Ne zanikamo, da gre 
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prav na področju zasebne obrti, tudi za energično odpravo nepravilnosti in ne- 
zakonitosti. Ponavljam, da gre za ureditev določenih ekonomskih in družbenih 
vprašanj, ki jih je potrebno čim hitreje rešiti, da bi se pospešil skladnejši 
razvoj obeh sektorjev obrti. Ob tem pa naj se dosledno spoštuje zakonitost in 
zaostrijo sankcije za kršenje zakonov in družbenih norm. Stališča in sklepi 
za razvoj obrti v Socialistični republiki Sloveniji, ki jih je dne 31. januarja 
1964 sprejela Skupščina republike Slovenije, so dali osnovne smernice za na- 
daljnji razvoj obrti v okviru slovenskega gospodarstva. V odbobju od konca 
leta 1963 naprej so bili sprejeti nekateri zakonski predpisi, ki so imeli namen, 
da se sprosti gospodarski razvoj obrti. Njihov namen je bil tudi, da obrt 
premaga zaostalost in se v bodoče razvija skladno z gospodarskimi in družbe- 
nimi možnostmi in potrebami. V tem obdobju pa je družbena obrt dosegla 
le malenkosten napredek, zasebna obrt pa se je razvijala izključno pod pogoji 
trenutne konjunkture, predvsem na področju drobne polindustrijske proizvod- 
nje, manj pa kot dejavnost za pokrivanje neposrednih potreb potrošnikov. Kljub 
očitnim potrebam po hitrejšem razvoju obrti in kljub ekonomski nuji, da se 
poveča udeležba obrti v slovenskem gospodarstvu, ostvarja celotna obrt še 
vedno samo 6°/o narodnega dohodka in zaposluje samo 8 'Vo delavcev. To je 
mnogo manj, kot bi moral znašati njen delež na že doseženi stopnji gospo- 
darskega razvoja in pri doseženi življenjski ravni. 

Za obrt družbenega sektorja je še vedno značilna velika razdrobljenost. 
51'% obrtnih gospodarskih organizacij ima manj kot 30 delavcev, od teh 34% 
celo manj kot 10 delavcev. Posledica take razdrobljenosti sta ekonomska šib- 
kost in slaba tehnična opremljenost. Čeprav so obrtne zmogljivosti bolj vezane 
na kraj potrošnje, kot nekatere druge gospodarske dejavnosti, pa obstaja ob- 
jektivna — spodnja meja velikosti gospodarske organizacije pogojena s sistemom 
samoupravljanja, finančnega in materialnega poslovanja in kontrole. V takih, 
premajhnih delovnih organizacijah, nastaja skrajno neugodno razmerje med 
produktivnim delom in tako zvanimi režijskimi stroški. Tudi pri storitvenih 
obrtnih dejavnostih, ki so najbolj vezana na kraj potrošnje, bi sodobnejše ob- 
like organizacije dela na primer potujoče delavnice, prevzem tehničnih pred- 
metov na domu potrošnika in dostava popravljenih predmetov nazaj na dom 
potrošnika, omogočile koncentracijo večjih kapacitet v eni organizaciji. Tudi 
na tem področju ni praktično nobenega napredka. Struktura poslovnih sred- 
stev obrtnih organizacij je skrajno neugodna. 50'%> predstavljajo obratna sred- 
stva, kar obrt bolj približuje trgovini, kot proizvodnji oziroma storitveni dejav- 
nosti. Hkrati ta struktura dokazuje tudi slabo tehnično opremljenost obrti. 
Nizki delež osnovnih sredstev pogojuje nizko amortizacijo'. Sredstva, ki jih 
obrtne delovne organizacije izločajo za sklade, so v sorazmerju s skladi, ki jih 
izločajo gospodarske organizacije drugih terciarnih dejavnosti. Vendar so ta 
sredstva za sklade skupaj z amortizacijo prenizka, da bi lahko družbena obrt 
z lastnimi sredstvi dosegla pospešen razvoj. Dolgoročnih programov razvoja 
obrti ni, banke pa za vlaganje v obrt niso zainteresirane. Zato se v obdobju, 
ko je razširjena reprodukcija prešla na delovne organizacije in na poslovne 
banke in so se ukinili prejšnji okrajni in občinski investicijski skladi, v druž- 
beno obrt praktično ni več vlagalo. To ugotovitev potrjuje tudi' dejstvo, da 
ob skrajno nizkih poslovnih sredstvih družbene obrti predstavljajo krediti za 
osnovna sredstva komaj 20 °/o teh sredstev. Zato se s priporočili predlaga, da 
se sredstva, ki jih obrt plačuje kot obresti na poslovne sklade, kot prispevek 
v skupne rezerve oziroma kot anuitete, uporabijo kot usmerjevalna sredstva, 
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ki naj pritegnejo tudi druga bančna sredstva za investicijska vlaganja v druž- 
beno obrt. Tako intervencijo predlagamo tudi zato, ker se ob zaostrenih tržnih 
pogojih v današnjem sistemu odvajanja prispevkov za skupne družbene po- 
trebe, zmanjšuje lastna akumulacija obrtnih podjetij. Glede na naravo dela 
je posebno v storitveni obrti udeležba živega dela večja kot v ostalem gospo- 
darstvu. Osnova za obračun družbenih obveznosti so v glavnem izplačani 
osebni dohodki in prometni davek, ki se zajema v končni potrošnji. Pri taki 
konstrukciji zajemanja sredstev pa obrt prispeva relativno več kot ostalo 
gospodarstvo. 

Zaradi zapletenega obračuna med družbo in podjetjem, posebno obračuna 
prispevkov na osebne dohodke, prometnega davka in zaradi današnjega obra- 
čuna bančnih stroškov, v obrti še bolj kot v ostalem gospodarstvu, stalno 
naraščajo neproduktivni poslovni stroški. Tudi to znatno zmanjšuje ekonom- 
ske efekte gospodarjenja v družbeni obrti. Za rešitev teh vprašanj so predla- 
gani ustrezni ukrepi. Tudi v primeru, če se bodo najmanjše delovne organiza- 
cije postopno združile v močnejša podjetja ali ukinile, bodo v družbeni obrti 
še vedno prevladala manjša podjetja. Taka podjetja glede na obseg poslovanja 
in ekonomsko sposobnost nimajo objektivnih možnosti, da bi zaposlila takšne 
in toliko kadrov, da bi same oblikovale širšo razvojno politiko. Taka obrtna 
podjetja tudi ne morejo slediti tehničnemu in tehnološkemu razvoju, uspešneje 
posegati na področje strokovnega izobraževanja kadrov za svoje potrebe in 
pravočasno slediti premiku na tržišču. Obrt je v svojem razvoju prvenstveno 
vezana na razmere in pogoje na ožjih gospodarskih območjih, čeprav proizvodna 
obrt s svojimi proizvodi sega tudi na širši jugoslovanski gospodarski prostor in 
tudi v izvoz. Zato bi bile na takih gospodarskih zaključenih območjih potrebne 
institucije, ki bi na vseh omenjenih področjih dajale obrtnim gospodarskim 
organizacijam potrebno pomoč in instruktažo. Občinske skupščine takih služb 
nimajo. Drugih takih institucij ni. Pred letom 1960 so del teh nalog opravile 
prejšnje obrtne zbornice. Pri sedanji organizaciji republiške gospodarske zbor- 
nice obrt ne najde pomoči za vse svoje potrebe. Strokovni odbori, ki jih je za 
obrt na posameznih območjih ustanovila gospodarska zbornica, ob sedanji 
kadrovski zasedbi ne zadoščajo. Dve obrtni poslovni združenji, ki so jih usta- 
novile obrtne gospodarske organizacije v Ljubljani in Celju, se ukvarjata 
predvsem s konkretnimi posli, vključujeta pa premalo članov, da bi lahko 
uspešneje posegli tudi na razvojna področja. Samostojni obrtniki v pomanjka- 
nju druge ustrezne organizacije na terenu ustanavljajo za zaščito svojih inte- 
resov društva, ki pa utegnejo preiti predvsem na razreševanje konfliktov med 
družbeno in zasebno obrtjo oziroma razreševanje vprašanj med družbo in 
zasebno obrtjo in ne na področje smotrnega razvoja zasebne obrti. Za preskrbo 
obrti in za njeno sodelovanje z ostalim gospodarstvom so bile ustanovljene 
obrtno-nabavno prodajne zadruge kot posebna oblika povezovanja obrti. Da- 
našnje oblike teh zadrug pa več ne ustrezajo ekonomskim pogojem, zato se 
družbena obrtna podjetja od teh zadrug odmikajo in v njih prevladuje zasebna 
dejavnost. Nekatere teh zadrug uspešno delujejo in omogočajo plasma obrtne 
proizvodnje na širšem jugoslovanskem prostoru. Republika Slovenija ni pravno 
uredila statusa in obsega poslovanja teh zadrug na podlagi pooblastila zveznega 
zakona. Te zadruge zato poslujejo danes izven z zakonom dovoljenega obsega. 
Potrebno je jasno opredeliti vlogo in funkcijo teh zadrug v bodočem razvoju 
obrti. Za razrešitev navedenih vprašanj predlaga skupina poslancev, da 
gospodarska zbornica SR Slovenije vzpostavi tako organizacijo za povezavo 
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obrti v zbornici, ki bo omogočila obravnavo in reševanje osnovnih gospodarskih 
razvojnih in organizacijskih vprašanj ter vprašanj s področja vzgoje kadrov. 
Prav tako skupina predlaga, da se, na podlagi pooblastila zveznega zakona, 
sprejme zakon o obrtno-nabavno-prodajnih zadrugah. 

Za zasebno obrt so resolucije o razvoju obrti iz leta 1964, posebej pa še 
zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov in zakon o prispevkih in 
davkih občanov, ponovno vzpostavile pravno in ekonomsko varnost. Širše in 
liberalnejše možnosti, ki so jih dali omenjeni zakonski akti, pa so se v praksi 
izenačevale z možnostjo povsem nekontroliranega in večkrat protizakonitega 
poslovanja. Vzrok za to je predvsem v tem, da so se dokaj liberalna načela 
zakona o obrtnih delavnicah in okvirne deločbe zakona o prispevkih in davkih 
občanov v praksi nedosledno in nepravilno uporabljale. Zakon o obrtnih de- 
lavnicah samostojnih obrtnikov je že sedaj dajal realno pravno osnovo za 
pravilni razvoj zasebne obrti. Predlagane spremembe, ki so vključene v predlog 
priporočil in sklepov, naj zagotovijo kvalitetnejšo rast zasebne obrti. Ob oceni 
predloga za spremembo tega in drugih zakonov je potrebno upoštevati, da je 
nekatera vprašanja, ki so za družbeni sektor gospodarstva prepuščena samo- 
upravnim aktom delovnih organizacij, za zasebni sektor nujno urediti z zakonom. 

Posebno vprašanje na področju zasebne obrti je tudi zaposlovanje tuje 
delovne sile. Omejevanje uporabe dopolnilnega dela drugih je potrebno in 
upravičeno. Vendar sedanja zvezna ureditev ne ustreza, ker omejuje uporabo 
dopolnilnega dela enako za vse stroke obrti in ne upošteva, da v nekaterih 
strokah smotrna in racionalna organizacija zahteva več delavcev, predvsem pa 
ne upošteva potreb nekaterih sezonskih dejavnosti. Zato se predlaga, da se 
odločitev o uporabi dopolnilnega dela v zasebni obrti prepusti republiški zako- 
nodaji. Z republiškim zakonom bi se lahko z diferenciacijo cenzusa tuje delovne 
sile po posameznih strokah vplivalo tudi na hitrejši razvoj zmogljivosti v neka- 
terih deficitarnih storitvenih strokah, omejevalo pa obseg poslovanja serijske 
proizvodnje. 

Racionalnejša organizacija dela zasebne obrti, ki lahko rešuje vprašanje 
financiranja in vprašanje večjega števila tuje delovne sile, so pogodbene obrtne 
delavnice. Čeprav republiški zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 
to obliko omogoča, se doslej ni uveljavila. Občinske skupščine bodo morale 
v tej smeri pričeti, razgovore s tistimi obrtniki, ki so pripravljeni konstruktivno 
sodelovati pri takem razvoju obrti. 

Razumna kreditna in davčna politika bi lahko pospešila razvoj takih 
delavnic, ki jih ocenjujemo kot perspektivne v nadaljnjem razvoju obrti. Kot 
poseben družbeni in ekonomski problem so s področja zasebne obrti na odborih 
obravnavali tudi davčno politiko in davčno prakso. Ker je o tem vaš zbor že 
razpravljal, ko je v začetku letošnjega leta sprejel spremembe in dopolnitve 
zakona o prispevkih in davkih občanov, povzemam iz zelo široke razprave 
s tega področja samo najosnovnejše ugotovitve: 

Davčne službe na občinah so po številčni zasedbi in kvaliteti v večini pri- 
merov prešibke. — Davčne kontrolne službe nimamo. 

Mnoge nepravilnosti v sedanji davčni politiki so posledica sistema, ki je 
veljal do konca lanskega leta, po katerem je bila storitvena obrt obvezno obdav- 
čena po pavšalnih letnih osnovah in so zanjo veljale proporcialne stopnje davka 
oziroma prispevka. Davčna politika je med posameznimi občinami zelo različna, 
glede na doslednost pri ugotavljanju dohodka in na davčne stopnje. Velik del 
utajenega in neobdavčenega dohodka izvira pri prizadetih zasebnih obrtnikih 
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iz njihovih poslovnih odnosov z družbenim, sektorjem gospodarstva. Vsa plačila 
so izplačana prek banke, vendar se institucija žiro računa ni znala pravilno 
uporabiti za kontrolo. 

— Najbolj grobi primeri prisvajanja neobdavčenih dohodkov in utaj so v 
občinah poznani, vendar se kljub zakonskim možnostim ni ukrepalo. Sankcije 
so v davčnem sistemu neučinkovite, postopek zapleten in dolgotrajen. Davčna 
morala ne zadeva samo zasebnih obrtnikov, temveč tudi mnoge druge katego- 
rije davčnih zavezancev. 

Skupščina SR Slovenije je za; ureditev teh problemov že sprejela spre- 
membe in dopolnitve zakona o prispevkih in davkih občanov. Odpravila je raz- 
mejitev med proizvodnjo in storitveno obrtjo v davčni politiki. Tudi v poslovni 
praksi taka razmejitev skoraj ni možna in se kakorkoli razumno postavljeni 
razmejitveni kriteriji izigravajo. Uvedeno je obvezno vodenje poslovnih knjig 
in sprejeto načelo, da naj bo osnova za obdavčitev dejansko doseženi dohodek. 
Obvezno vodenje poslovnih knjig je izzvalo široke razprave in proteste zaradi 
nizke postavljene osnove dohodka, pri kateri ta obveznost nastopa. Kljub temu, 
da so bili pri razpravi na odborih izneseni predlogi, da se ta osnova poviša, 
odbora teh predlogov nista sprejela. S spremembami in dopolnitvami pravilnika 
o vodenju teh knjig se je vodenje poenostavilo in ne more več predstavljati 
posebnega problema. Kakšni bodo rezultati teh sprememb, sedaj še ni možno 
realno oceniti. Jasno pa je, da brez ustrezne izpopolnitve davčnih služb, pri- 
čakovanega uspeha ne bo. S tega področja predlagata odbora samo ukrepe, ki 
naj bi omogočili zaostritev sankcij za nedosledno izvajanje letos sprejetega 
priporočila za vodenje in izvajanje politike prispevkov, davkov in taks. Ti 
ukrepi naj bi pripomogli k enotni davčni politiki na območju republike Slove- 
nije. Odbora predlagata preučitev rezultatov letos uvedenih sprememb v davčni 
politiki, preučitev realnosti sedanjih stopenj prispevka, posebno pri nižjih sku- 
pinah dohodka. Nadalje predlagata dopolnitev davčnih predpisov v smeri, da 
se zasebnika v večji meri spodbudi, da doseženo akumulacijo preusmerja iz 
osebne potrošnje, na ylaganje v ureditev in modernizacijo delavnice. 

Na področju zasebne obrti je odprto tudi vprašanje kreditiranja. To je 
posebno pereče pri mladih delavcih, ki na novo odpirajo delavnice. Zasebna 
obrt razpolaga z razmeroma visokimi finančnimi sredstvi, ki jih sedanja bančna 
organizacija ni uspela uspešno združiti. Samostojni obrtniki so večkrat predla- 
gali, da naj se omogoči združevanje prostih finančnih sredstev v lastnih hra- 
nilno-kreditnih zadrugah, da bi s tako zbranimi sredstvi omogočili kreditiranje 
zasebne obrti. V sklepih je zajeta tudi preučitev tega predloga. 

Pri obravnavi razvojnih in ostalih problemov obrti se pogosto pojavlja 
vprašanje izenačevanja pogojev poslovanja med družbeno in zasebno obrtjo. 
Sprememba zakona o prispevkih in davkih občanov in priporočilo Skupščine 
republike Slovenije o vodenju in izvajanju politike prispevkov, davkov in taks 
sta imela predvsem namen, čim bolj izenačiti ekonomske pogoje poslovanja 
med obema sektorjema. Vendarle si moramo biti na jasnem, da pogojev poslo- 
vanja v celoti sploh ni možno izenačiti. Družbena obrt bo vedno obremenjena 
s tako zvano družbeno režijo, ki se ji pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi 
in ob sistemu samoupravljanja ni možno izogniti. Nekatere teh režijskih po- 
stavk bi se dale močno znižati, če bi se ta obremenitev upoštevala tudi ob spre^ 
jemanju nekaterih predpisov. 

Ob težnji za enako obremenitev obeh sektorjev pa je potrebno urediti tudi 
nekatera vprašanja, ki zadevajo poslovanje in obstoj zasebne obrti. Ta vpraša- 
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nja zadevajo področje socialnega zavarovanja. Pri zdravstvenem zavarovanju 
zasebnih obrtnikov niso urejena merila in osnove za uvrščanje zavarovancev 
v zavarovalne razrede. Osnove za razvrstitev so ostale nespremenjene še do 
leta 1962, tako so danes razvrščeni v najvišji zdravstveni zavarovalni razred 
vsi obrtniki, ker je najvišja osnova določena na 150 000 S dinarjev letne davčne 
osnove. 

Pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju je odprt problem obveznega 
zavarovanja tistih obrtnikov, ki so bili stari več kot 60 let, ko se je leta 1965 
uvedlo obvezno zavarovanje obrtnikov — nimajo pa objektivnih možnosti pri- 
dobiti pravice do starostne pokojnine. 

Prav tako je odprto vprašanje pokojninskega zavarovanja za obrtnike, ki 
opravljajo obrt samo občasno, v majhnem obsegu, ki so kmetje in jim kme- 
tijstvo predstavlja glavni vir dohodkov. Zaradi visokih obveznosti za pokojnin- 
sko zavarovanje, za katero je prav tako odprto, ali bodo pokojnine lahko do- 
segli ali ne, sedaj odjavljajo obrt. Ta obrt pa je v določenem kraju potrebna, 
ne predstavlja pa tolikšnega dohodka, da bi komu drugemu lahko dala osnovo 
za samostojno preživljanje. 

Z uveljavitvijo liberalnejših pogojev za razvoj zasebne obrti se zakonsko 
omogoča opravljanje obrti kot postranski poklic. Delavci v rednem delovnem 
razmerju, upokojenci, gospodinje in drugi lahko na osnovi prijave opravljajo 
storitve občanom. Kljub jasni zakonski določbi so se v praksi skoraj vsi taki 
izvrševalci obrtne dejavnosti usmerili v proizvodnjo obrtnih izdelkov. Imajo 
celo serijsko proizvodnjo z uporabo tuje delovne sile, čeprav je uporaba tuje 
delovne sile izrecno prepovedana. Tak razvoj je bil možen samo zaradi popušča- 
nja inšpekcijskih služb in neustreznih sankcij. 

Vsi taki zasebniki, ki kot postranski poklic opravljajo obrtno proizvodnjo, 
svoje proizvode v glavnem dobavljajo odjemalcem iz družbenega gospodarstva, 
deloma pa tudi nekaterim zasebnim obrtnikom. Prodajo proizvodov te obrti 
v družbenem gospodarstvu, v mnogih primerih omogočajo vodilni delavci teh 
podjetij, ki sami ali njihovi družinski člani opravljajo obrt kot postranski po- 
klic. Širok razmah te oblike dejavnosti je podprla še posebno tolerantna davčna 
politika. Pri sprejemanju priglasitev za opravljanje take dejavnosti se ni pre- 
sojalo ali bo prijavitelj glede na svoje strokovno usposobljenost, starost in druge 
razloge sploh laljko opravljal tako dejavnost. Zakonska težnja, da bi se prek 
te oblike obrtne dejavnosti povečale obrtne storitve občanom oziroma za ob- 
čana, ni bila dosežena. 

V tej kategoriji so primeri nezakonitega vzpostavljanja poslovnih odnosov 
z družbenim gospodarstvom še mnogo številnejši kot pri zasebnih obrtnikih. 
Zato je bil dan v razpravi tudi predlog, da naj se zakonske določbe spremenijo 
tako, da obrti kot postranski poklic ne bi smele opravljati osebe, ki so v rednem 
delovnem razmerju. Odbora tega predloga nista sprejela, ker je problem dopol- 
nilnega dela širši in ne zajema samo obrtne dejavnosti. Da se doseže red in 
zakonitost, je potrebno samo dosledno izvajanje predpisov, inšpekcijskih pose- 
gov, pregonov in ostrejših sankcij. Zato predlog priporočil in sklepov ostaja 
samo v tem okviru. Predlaga le spremembo predpisov v tej smeri, da se zaostri 
ob prijavi ugotavljanje, ali je prijavitelj strokovno usposobljen opravljati pri- 
glašeno storitev. Revizija priglasitev se predlaga zato, ker so nekatere občinske 
skupščine sprejemale tudi prijave, kjer gre očitno za proizvodnjo, ki po zakonu 
ni dovoljenja. Po mnenju odborov je potrebno take priglasitve razveljaviti, 
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občane o tem obvestiti in šele v primeru, če razveljavitve ne upoštevajo, nasto- 
piti proti njim s sankcijami. 

Kadri za potrebe obrti obeh sektorjev se v glavnem izobražujejo še vedno 
tako, da gospodarska organizacija ali samostojni obrtnik sklene z učencem po- 
godbo za izučitev poklica. Področje izobraževanja po takem sistemu pa ni 
pravno urejeno. Delno je to vprašanje zakona o srednjih šolah, ki omogoča, da 
se lahko vpiše v poklicno šolo tudi učenec, ki je sklenil pogodbo z delovno orga- 
nizacijo ali zasebnim obrtnikom. Izredne težave nastopajo-, ker za nekatere 
obrtne poklice ni poklicnih šol. Poklicne šole na ravni srednjih šol pa so po 
svojem učnem programu prezahtevne za določene obrtne poklice. Po teh pro- 
gramih se daje splošni izobrazbi večji poudarek kot praktičnemu izenačevanju 
poklica. Ni še razčiščeno vprašanje kdo lahko sprejema učenca in pod kakšnimi 
pogoji in tako naprej. 

V obrti so nekateri manj zahtevni poklici, v katere bi se lahko sprejemala 
mladina, ki nima uspešno završenega osmega razreda osnovne šole. Ker so ob- 
stoječe poklicne šole v rangu srednje šole, to sedaj ni možno. Na drugi strani 
je odprto vprašanje, kam in kako uspešno vključiti mladino z dokončno obvezno 
osnovno šolo. Odbora predlagata, da se sprejme zakon o učencih v gospodarstvu 
ah zakon, ki bo na splošno uredil ta področja izobraževanja po končanem ob- 
veznem šolanju med tem tudi posebej vprašanja učencev v gospodarstvu. 

Med vzroki, da se obrt doslej ni uspešno razvijala, je tudi pomanjkanje 
poslovnih prostorov. Večina obrtnih poslovnih prostorov so najemniški lokali. 
Najemna razmerja ustvarjajo1 pravno in poslovno negotovost, ker lokali niso 
zaščiteni. Dosedanje urbanistične in zazidalne obdelave posameznih območij ne 
upoštevajo konkretnih potreb v obrtni dejavnosti, čeprav so obrtne storitve 
neposredno vezane na ožje stanovanjske soseske. Zato odbora predlagata, da 
občinske skupščine z odloki določijo namen obstoječih poslovnih prostorov in z 
zazidalnimi načrti zagotovijo lokacije za nove obrtne poslovne prostore. Ob 
takih pogojih bi se konkretni koristniki ožje lokacije ali obstoječega poslovnega 
prostora izbirali ob upoštevanju vseh ostalih ekonomskih meril in kriterijev. 

Odbora prav tako predlagata, da se v organe upravljanja stanovanjskih pod- 
jetij vključijo tudi predstavniki najemnikov poslovnih prostorov. Predlagam 
zboru, da po razpravi sprejme priporočilo in sklepe o pogojih in možnostih 
razvoja obrti Socialistične republike Slovenije vključno z amandmaji, ki jih 
je predlagala zakonodajno-pravna komisija in so že vključeni v besedilo akta, 
ki ga je že sprejel republiški zbor. Tako bi tudi gospodarski zbor sprejel pripo- 
ročila in sklepe v enakem besedilu kot republiški zbor. 

Razreševanje večine odprtih vprašanj s področja obrti, posebno ,v smeri 
razvoja in izvrševanja nadzorstva nad poslovanjem zasebne obrtne dejavnosti 
je v pristojnosti občinskih skupščin, zato bodo priporočila in sklepi vplivali na 
razreševanje teh problemov samo, če se bodo občinske skupščine resno lotile 
teh vprašnj. Zato bi bilo primerno, da bi občinske skupščine dale na dnevni red 
svojih sej razpravo o izvajanju teh priporočil in sklepov. Ob teh razpravah naj 
bi sprejele tudi že konkretne programe za izvedbo posameznih nalog. Prav tako 
bi bilo potrebno, da se poslanci na svojem območju aktivno vključijo v delo 
občinske skupščine pri sprejemanju konkretnih odločitev za razreševanje ob- 
ravnavanih vprašanj in da spremljajo akcije in delo občinskih skupščin na tem 
področju. Istočasno mi dovolite, da obvestim zbor, da so na podlagi priporočil 
in sklepov, ki jih je sprejel 8. julija republiški zbor, pristojni upravni organi in 
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izvršni svet že pripravili predloge za izvršitev nekaterih sklepov. Naloge so 
naložene izvršnemu svetu, republiškemu sekretariatu za gospodarstvo in repu- 
bliškemu sekretariatu za finance. V primeru, da bo danes tudi gospodarski zbor 
ta priporočila in sklepe sprejel, bi lahko v najkrajšem času začeli reševati po- 
samezna vprašanja, ki so v pristojnosti republike s področja obrti. 

Predsednik Miran Goslar: Kot predstavnik izvršnega sveta je do- 
ločen k tej razpravi tovariš Boris Vadnjal. Pričenjam z razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Besedo ima tovariš Polajnar. 

Tone Polajnar: Tovariši poslanci in poslanke. Samo to, da republi- 
ška skupščina razpravlja o problemih obrti, ne more dosti prispevati k razre- 
šitvi problemov, s katerimi se ukvarja obrt. Storjeno mora biti vse, da bodo 
priporočila in naloge, katere vsebuje gradivo in katere nam je v uvodu obraz- 
ložil tovariš Brumen, postala dejstva. Dosledno se mora izvajati tudi vse, kar je 
na odnosu na obrt že uzakonjeno, vključno z dosedaj veljavno davčno politiko. 

Obveznost vodenja poslovnih knjig za vse tiste zasebne obrtnike, ki imajo 
več kot 15 000 dinarjev dohodka, je v praksi doživelo toliko polemike in kritike, 
kot le redki ukrep te skupščine. To dokazuje tudi gradivo za to razpravo, v 
katerem so stališča in mnenja silno različna. O tem so razpravljali in še razprav- 
ljajo ne samo prizadeti, pač pa tudi tisti, katerim je sleherni dinar prometa v 
njihovi delovni organizaciji voden brez cenzusa večkrat, da celo prevečkrat. 
Vse to polemiziranje je brez dvoma posledica tega, da je vsa povojna leta čeda- 
lje več občanov lahko proizvajalo in prodajalo svoje proizvode in storitve, brez 
ustrezne družbene kontrole. Drugo vprašanje ob tem pa je, ali je bilo določanje 
cenzusa sploh smotrno. Po mojem mnenju bi v urejenem gospodarskem sistemu 
vsaj minimalno evidenco moral voditi vsak obrtnik. Posebno, če vemo to, da mora 
vsaka, še tako majhna delovna organizacija obrti, ne oziraje se na stroške, ki 
jih s tem ima, voditi svoje poslovanje tako, kakor vsaka druga delovna organi- 
zacija. Će ne posluje tako kakor je določeno, imamo dovolj ostre sankcije za 
kaznovanje odgovorne osebe in delovne organizacije. Izgovori in napovedi, da 
bodo obveznosti vodenja knjig za zasebne obrtnike pomenile stagnacijo zasebne 
obrti, po mojem mnenju nimajo osnove posebno ne tedaj, če bo ta obveznost 
izvajana tako, kakor smo jo sprejeli. Menim, da je vodenje poslovnih knjig le 
sredstvo za ugotavljanje dohodka in sredstvo, s pomočjo katerega bo realno 
ugotovljen dohodek, možno primerno obdavčiti. Kakšna pa naj bo primerna 
davčna obveznost, je po mojem mnenju drugo vprašanje. Na odmero davčne 
obveznosti morajo vplivati drugi, to je tisti faktorji, ki vplivajo na višino 
ustvarjenega dohodka. Seveda pa mora davčna politika zahtevati vsaj poprečno 
storilnost in ekonomičnost poslovanja ter upoštevati realne stroške. Če so to 
tudi reprezentančni stroški, kakršne je predlagal zbor zasebnih obrtnikov iz 
Murske Sobote, je to po mojem mnenju spet posebno vprašanje. To pa zahteva 
vsaj republiško enotnost v davčni politiki. V nasprotnem primeru postavljamo 
davčne organe tistih občin, katere se želijo- vsaj približati vodenju smotrne 
davčne politike, v silno neprijeten položaj. Na današnji seji razpravlja republi- 
ški zbor, o spremembah v davčnih in inšpekcijskih službah. Splošna ugotovitev 
je, da je delavcev v teh službah premalo in da delovna mesta v teh službah 
niso zasedena s strokovnimi delavci. Ob teh ugotovitvah se nehote vsiljuje člo- 
veku troje vprašanj: 
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1. Zakaj republiška skupščina, občinske skupščine in odgovorni upravni 
organ niso vse doslej poskrbeli, da bi bile te službe številčno in strokovno take, 
da bi bile kos svoji družbeni in strokovni nalogi? 

2. Koliko nestrokovnih delavcev bo te službe zapustilo, ker dolžnih nalog 
doslej niso opravljali tako, kakor predvideva zakon in službena dolžnost? 

3. Koliko upravnih delavcev bo odgovarjalo in prevzelo odgovornost za 
tako stanje zato, da so tudi sami sila »nesebično« pomagali delati netočne 
davčne prijave oziroma, da niso postopali proti tistim, ki svojega dohodka niso 
prijavljali, čeprav so, tako kakor stoji v gradivu, praviloma poznani. Od tod 
tudi ugotovitev, da je nespoštovanje zakonskih določil s strani prej navedenih 
služb pripeljalo do stanja, kakršnega imamo danes, v tako imenovani mali obrti. 
Iz namena, da opravlja storitve občanom, se je ta izrodila v nekontrolirani vir 
dohodkov dela občanov. Tu mislim na občane, katerim položaj v delovni orga- 
nizaciji omogoča organizirati proizvodnjo in plasirati proizvode, četudi na škodo 
delovne organizacije, kjer so zaposleni. Prepričan sem, da je obrt, kot postranski 
poklic nasploh, posebno pa taka kakršna je sedaj, napravila napredku obrti 
več škode, kot pa je družba od tega imela koristi. Gotovo pa da je napravila 
več škode, kakor pa obveznost vodenja poslovnih knjig za zasebne obrtnike. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo se dalje prijavlja k besedi? (Nihče.) 
Ce ne, potem bomo prešli na glasovanje. Glasujemo o predlogu delovne skupine 
poslancev obeh zborov, vključno z dopolnilnimi predlogi te skupine poslancev 
in z amandmaji, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija, ki so v tekstu, 
ki ga je sprejel republiški zbor, že prav tako vneseni. 

Kdor je'za to, naj prosim dvigne roko. (Vse poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so priporočila in 
sklepi o pogojih in možnostih razvoja obrti v Sloveniji soglasno sprejeti. 

S tem je ta točka zaključena in se lahko vrnemo k 9. točki dnevnega 
reda, to je k razpravi o zakonu o prispevku za graditev stanovanj za udele- 
žence narodnoosvobodilne vojne. 

Tovariš Simšič bo poročal v imenu zakonodajno-pravne komisije. 

Stane Simšič : Zakonodajno^pravna komisija je ugotovila, da amand- 
maji, ki jih je predlagal odbor za gospodarsko programiranje in finance v zvezi 
s 1. in 4. členom, niso v nasprotju z obstoječo zakonodajo, niti ni v nasprotju 
z zakonitimi predpisi predlagana sprememba odstotka tega prispevka, ki naj 
se odvaja za gradnjo stanovanj udeležencev naronoosvobodilne vojne. Od kon- 
kretne odločitve in od politike skupščine je odvisno, v katerem času želi skup- 
ščina dokončno rešiti ta problem. Kolikor se bomo odločili za predlagano spre- 
membno 15®/#, bo potem realizacija nekoliko daljša, če pa se bomo odločili za 
predlagani odstotek 25%, bo realizacija tega vprašanja rešena v krajšem času. 
To pomeni, da vsi ti aranžmaji niso v nikakršnem nasprotju, odvisno je samo 
od konkretne odločitve zbora. 

Predsednik Miran Goslar: Razprava se nadaljuje, kdo želi besedo? 
Zaradi večje jasnosti bi rad samo vprašal, če so tudi drugi poslanci popol- 

noma prav razumeli predlog, ki ga je dal naš odbor. 
Po prvotnem predlogu tovariša Črneta se 25% uporablja na osnovo, to je 

na tisti del sklada skupne porabe, od katerega so že odbite subvencije. Torej 
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tisti odbitek je 100l0/o in od tega 25 '%>. V obrazložitvi imamo kvantifikacijo, da 
to pomeni 14 milijard. 

Pri predlogu našega odbora 15i0/o od bruto zneska, ne vem, kaj to pomeni 
v kvantifikaciji. Kako se bo to izračunavalo? Če pravilno razumem predlog 
odbora, bi se to tako izračunavalo: 4'%> je 100, od tega je 15'°/o kot osnova za 
izračun, plača se pa seveda iz tistih sredstev, ki ostanejo v podjetju in ne od 
tistih, ki so odvedena za subvencioniranje. Ali je tako? (Da.) 

Besedo želi Vlado Črne. 

Vlado Črne: Skupna vsota stanarin vključno s sredstvi za subvencijo 
znaša v letu 1968 34 milijard 470 milijonov, v letu 1969 pa 42 milijard 120 mili- 
jonov. Subvencija v letošnjem letu znaša 5 milijard 430 milijonov, -V prihodnjem 
letu se bo ta subvencija ponovno zmanjšala in bo znašala za celo leto samo- 
2,5 milijarde. Po predlogu, ki sem ga zdaj predlagal, znašajo skupna sredstva 
v letošnjem in v prihodnjem letu, od katerih naj bi se odvajalo 25 '%, 56 mili- 
jard S din, po predlogu odbora pa 61 milijard S din. 

Računam, če bi od 61 milijard S din združevali oziroma zbirali na poseb- 
nem računu samo 15:%, bi zbrali nekaj več kot 9 milijard. Nasproti izračunu v 
mojem predlogu zmanjšamo vsoto, ki bi bila na razpolago za reševanje stano- 
vanj borcev, od 14 milijard S din za vsoto 5 milijard S din. Ta subvencija se iz 
leta v leto zmanjšuje in ne predstavlja tako bistvene vsote, da bi z izračunom 
na bruto prispevek, ki ga delovne organizacije odvajajo v sklad skupne porabe 
za stanovanjsko izgradnjo, vplivali na to, da se poveča masa sredstev, ki bi jo 
imeli na razpolago. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Mihael 
Savinek. 

Mihael Savinek: Dovolite, da se oglasim v razpravi. Odbor je spre- 
jerpal to stališče kot svoj amandma. Razpravljal je tudi o potrebi, da v tem 
prvem obdobju zaostrimo kriterije pri reševanju teh stanovanjskih problemov. 
Upravni odbor tega sklada bo dejansko zelo zaostril kriterije dodeljevanja teh 
sredstev v obliki kreditov ali pri neposredni izgradnji stanovanj. Skupščina 
ima tako ali tako možnost, da sprejeti zakon v določenem postopku spremeni. 
Zato smo menili, da bi lahko ob sprejetju kriterijev, ko bi ugotovili, da ta 
sredstva ne zadoščajo, sprejeli dopolnitev zakona in jih povečali za leto 1969 
oziroma sprejeli višji procent za leto 1969. Ta procent, ki ga predlagamo sedaj, 
je po teh izračunih dejansko nekoliko nizek. Glede na to, da so ta sredstva delno 
že angažirana, bo manjši problem, kako izločiti ob zaključnih računih v 
letu 1968 ta sredstva. Ob povišanju procenta konec leta za leto 1969 bi naleteli 
na manjši odpor kot pa sedaj, če računamo določen procent. Ne vemo še točnih 
osnov oziroma kvantificirano še nimamo vseh potreb. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Prosim, tovariš 
Humar. 

Slavko Humar: Tovarišice in tovariši poslanci. Mislim, da med nami 
najbrž ni nikogar, ki v načelu ne bi bil za sprejetje tega zakona. Tako bi 
enkratno dokončno, 23 let po končani vojni, rešili stanovanjsko vprašanje bor- 
cev. Tako pozna rešitev tega problema prav gotovo ni v ponos niti nam, niti 
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naši družbi. Ne glede na to, da sem prepričan, da smo vsi tega mnenja, se mi 
zdi, da je predlog tega zakona pomanjkljiv. Neprimerno lažje bi se odločil za 
sprejetje tega zakona, če bi že sedaj bili poznani vsi kriteriji, ki jih navaja 
točka 4. tega amandmaja odbora za gospodarstvo in finance. 

Ne vem iz kakšnih tehničnih razlogov se za ta zakon postavlja zahteva, da 
bi bil sprejet že s 1. 8. Če nismo sedaj v stanju pripraviti še vseh potrebnih ele- 
mentov, ki jih predvideva 4. člen do 1. 8., se lahko zedinimo v tem, da spre- 
jetje tega zakona odložimo na pozno jesen. Če bi bil sprejet zakon s 1. januar- 
jem, bi namesto stopnje 25'%, bilo recimo 26 '°/o. Zaradi tega se ne bi spremi- 
njalo v globalnem znesku ničesar. Konec koncev, če zdaj samo načelno sprej- 
memo zakon, brez ostalih kriterijev, to moti. Prosim, če bi se dalo vedeti ali 
dobiti pismeno ali ustno obrazložitev, na katerih občinskih področjih so potrebe 
po teh 2000 stanovanjih, ki jih ta zakon predvideva. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Humar, hvala lepa. Kdo še želi 
razpravljati? Prosim, tovariš Črne. 

Vlado Črne: Še enkrat bom razširil obrazložitev predloga zakona z 
nekaterimi argumenti, ki pri predloženi vam obrazložitvi predloga zakona niso 
navedeni. Od 2000 primerov rešujemo s tem zakonom stanovanjsko vprašanje 
20 "Vo borcev, ki so nekvalificirani, 45 °/o borcev, ki so polkvalificirani, 30 "Vo, 
ki so kvalificirani in 5 °/o borcev, ki ima višjo izobrazbo oziroma so visoko kva- 
lificirani in so večinoma zaposleni v družbenih službah. Ti podatki govore o 
tem, da so dejansko nerešeni stanovanjski problemi tistih borcev, ki so razpo- 
rejeni na delovna mesta, kjer dobivajo z zakonom določeni borčevski minimalni 
osebni dohodek ali pa z zakonom določeno minimalno pokojnino. Podatki, ki 
sem jih zbral v združenju zveze borcev, kažejo, da je največ nerešenih prime- 
rov stanovanjskih problemov od teh 2000 primerov z območja občin Dolenjske, 
Primorske, Gorenjske, deloma tudi iz bivšega ljubljanskega okraja in Štajer- 
ske. To kaže na to, da najbrž predvsem občine z območja Dolenjske in Primor- 
ske niso imele takšne ekonomske moči, da bi lahko vsa nerešena stanovanjska 
vprašanja borcev rešila tako, kot so jih rešili v drugih občinah. Navajam samo 
podatek za občino Izola, kjer živi 127 borcev v neustreznih, nehigienskih sta- 
novanjskih prostorih ali so celo brez stanovanja. 

Drugo vprašanje, ki ga je postavil tovariš poslanec, se nanaša na to, zakaj 
mi s predlogom zakona ne rešujemo cel kompleks problemov, ki bi morali biti 
sprejeti, da se v celoti reši to vprašanje. Prvotno sem predlagal tak predlog 
zakona, ki sem ga pozneje umaknil zaradi nekaterih vprašanj, za katere sem 
smatral, da jih je treba v predhodni razpravi v občinskih skupščinah, v orga- 
nizacijah zveze združenj borcev in v drugih organih in forumih, razčistiti. Ne- 
katere občinske skupščine so namreč predlagale, da se zbrana sredstva delijo 
med občino in centralnim skladom. V centralni sklad naj bi se zbiralo samo 
tisti del sredstev, s katerimi bi se subvencioniralo občine, v katerih zbrana 
sredstva ne bi bila dovolj visoka za rešitev vseh vprašanj. 

Prav tako še ni v celoti razčiščeno ali spisek 2000 primerov prikazuje de- 
jansko stanje borcev z nerešenimi stanovanjskimi vprašanji? Zagotovilo repu- 
bliške organizacije zveze borcev je, da je spisek 90% točen. V zakonu smo celo 
hoteli postaviti tudi kriterije, kdo je upravičen in pod kakšnimi pogoji do sta- 
novanja, ki se daje borcem na razpolago iz družbenih sredstev. Teh kriterijev 
ne bi mogli v tako kratkem roku pripraviti, ker bi najbrž bilo iz 60 različnih 
občin tudi 60 različnih kriterijev. Danes postaviti samo kriterij sodelovanja v 
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NOV pred 9. 9. 1943 in reševati samo te primere, najbrž ne bi bilo umestno, 
glede na to, da bomo v kratkem sprejeli zakon o primorskih borcih. Mislim, da 
je prav, da se pri kriterijih upošteva tudi vse tiste borce, ki imajo priznano 
dvojno dobo. 

Zakaj hitimo s predlaganim zakonom? Zakaj ga predlagam po skrajšanem 
postopku? Gre namreč za to, da takoj zajamemo tisti del sredstev, ki se da 
zajeti. Ce ta zakon odložimo do pozne jeseni in ga sprejmemo z veljavnostjo 
1. januarja 1969, zgubimo pri stopnji 25'%, vsak mesec ca. 1 milijardo S dinar- 
jev. Glede na k>, da temelji zakon o odvajanju prispevka v sklad skupne porabe 
velja samo do konca leta 1969, bi morala biti stopnja v letu 1969, ki jo zajamemo 
od 4% prispevka, veliko višja od 25%. Najbrž nad 30%. Zdi se mi, da bi s 
tem še v večji meri odvzeli delovnim organizacijam sredstva za reševanje njiho- 
vih lastnih stanovanjskih vprašanj. Ne predlagam, da se odločimo za takšen 
predlog kot ga je predlagal poslanec Humer, ampak, da čimprej izdelamo vse 
ostale predpise in jih sprejmemo v skupščini. Tako bi lahko v januarju 1969 
oziroma pred koncem leta 1968, če bo vse izdelano in če bi ugotovili, da je 
dejansko upravičencev, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, samo 1600 
ali 1700, zmanjšali stopnjo prispevka, ki naj se zbira v ta sklad. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo je naslednji diskutant? Prosim, tova- 
riš Zupančič. 

Anton Zupančič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Zdi se mi, 
da smo več ali manj vsi za to1, da se ta sklep sprejme. Po drugi strani pa izgleda, 
da pred tem zborom sprejemamo stvari, ki še niso dovolj utemeljene, ki nimajo 
predračunov. To poslance moti in zato taka tišina zaradi tega, kar bomo spre- 
jemali. Kdo garantira, da je v tej stvari vse resnično tako, kot si to želimo. 
Teh problemov je bilo veliko na terenu že v preteklosti, zaradi tega se tudi 
težko odločamo1. Prav bi bilo, da ravno tako gradivo, ki ga dobimo pri vsaki 
drugi seji skupščine, da bi bila vpisana tudi imena vseh občin. Tako bi po- 
slanci lahko točno videli, kateri so tisti, ki bodo prejemali sredstva. Zdi se mi, 
da bi te stvari bile lahko tako urejene, tudi kakor gre po hitrem postopku. Zato 
mislim, da so uslužbenci skupščine dolžni, da te stvari pripravljajo, ne da pride- 
mo nepripravljeni pred skupščino in v skupščini sprejemamo določene programe. 
Ne bi bilo pravilno, da bi na tem mestu izražali tako, da bi naši nekvalificirani 
in polkvalificirani borci mislili, da so poslanci tisti, ki jim zavračajo stanovanje. 
Mi smo ravno tisti, ki moramo razumeti, da ti borci morajo dobiti stanovanja. 
Ni' nobenega poslanca, ki bi zagovarjal to, da je prav, da so vsi tisti, ki so bili 
bolj premožni, že dobili stanovanja. Zato je prav, da se tu zedinimo in najdemo 
sredstvo za stanovanja tudi za tiste borce, ki jih še nimajo. V takem programu 
se mi zdi nepravilno to, da bi lahko tudi po nekem hitrem postopku našli sred- 
stev, za katera bi se lahko odločali. Ta odločitev je ravno težka, ker nimamo 
zadostnih dokumentov. Tu v obrazložitvi so sami načelni pogoji, v katerih piše 
11 000, torej 11 milijonov. Kakšni bodo tisti pogoji, kdo bo to dobil, tega ne 
vemo. Moj predlog je, da se ta stanovanja dodelijo borcem. Vidimo, da je situ- 
acija taka, da bi mogoče prišlo tu do raznih prelivanj sredstev. Jasno pa se 
opredeljujem za to, kar je že predlagal naš odbor. Čeravno sredstva v višini 
devet milijard predstavljajo zmanjšanje, ima skupščina še vedno pravico povi- 
šati procent. Prav je, če so ta sredstva manjša, saj lahko naš zbor in tudi skup- 
ščina sprejme, da se ta sredstva povečajo, kolikor se bo ugotovilo, da je več 
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primerov, ki so potrebni stanovanj. Vedno pa je tako, če so sredstva prevelika, 
da se več troši, kakor pa, če so manjša. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: K besedi se javlja tovariš Klavs. 

Inž. Vladimir Klavs: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Zelo težko je diskutirati o tem, ker bi mogoče nekateri dobili vtis, da 
smo proti temu, da se po tolikih letih zgradijo stanovanja tistim borcem, ki jih 
še nimajo. V odboru sem danes že razpravljal o tem in vsi smo bili takšnega 
mnenja, če bo končna analiza pokazala, da ta sredstva ne zadoščajo, bi za 
drugo leto povečali ta procent. Osebno sem gledal na to stvar tako, da bo 
večina stanovanj grajenih po ceni 11 milijonov S dinarjev. Ce to kalkuliramo 
po principu varčevanja upoštevaje še kakšno participacijo s strani bank, bi to 
bila dosti velika stanovanja. Na drugi strani se ugotavlja, da so borci večinoma 
brez delovnega razmerja. Postavlja se vprašanje, kako bodo oni potem plačevali 
tako visoke najemnine. Vsi se bojijo-, da bo prišlo tu do zamenjav in raznih 
špekulacij in da bo pravzaprav namen tega zakona zgrešen. Zato se tudi sam 
pridružujem temu, da za letos odobrimo procent 5. Ko bodo analize točno poka- 
zale, koliko je kandidatov in kolikšna so potrebna sredstva, se potem za na- 
slednje leto ta procent korigira in poveča. Sredstva 14 milijard, ki bi se s tem 
zakonom izločila iz gospodarstva, predstavljajo tudi dosti veliko vsoto, če se 
pridružujemo stališčem, da ne bi gospodarstva v nadaljnjem dodatno obreme- 
njevali. Utemeljitev, da to ni odvzemanje gospodarstvu, se mi zdi napačno. Ta 
sredstva so že planirana in bodo zato marsikateri gospodarski organizaciji pre- 
križani računi, ker je ta. sredstva planirala. Gospodarske organizacije morajo 
pridobivati nove strokovne kadre. Za kadre se mora zagotoviti tudi stanovanja. 
Tukaj se marsikateri plani podjetij ne bodo mogli uresničiti. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima Boris 
Vadnjal, predstavnik izvršnega sveta SR Slovenije. 

Boris Vadnjal: Tovarišice in tovariši poslanci. O vseh teh dvomih, 
ki so bili izraženi na današnji seji odbora in sedaj v razpravi na zboru, je 
razpravljal tudi izvršni svet pri prvem predlogu zakona, ki ga je predlagal 
poslanec tovariš Crne. Zaradi tega je izvršni svet smatral, da bi se sprejel 
zakon po skrajšanem postopku. Zakon naj bi omogočil zbiranje sredstev, s tem 
pa tudi, da se mirno in strpno pripravijo vsi kriteriji in izračuni potrebnih 
sredstev za gradnjo stanovanj za borce. Vsi ugotavljamo, da je neprijetno go- 
voriti 20 let po osvoboditvi o razreševanju stanovanjskega vprašanja za borce. 
To vprašanje zahteva nujno rešitev. Zato je izvršni svet podprl drugi predlog, 
ki ga je predložil poslanec Crne, da se doda k 2. členu odstavek, po katerem 
naj bi sredstva, ki se v letošnjem letu natekajo iz tega naslova, uporabili šele 
po zaključnih računih za leto 1968. 

S tem se je hotelo tudi izraziti stališče izvršnega sveta, da se ta sredstva 
ne bi trošila v letošnjem letu brez izdelanih kriterijev, programov in računov. 
Trošila naj bi se šele po bilanci. Do takrat bi skupščina že lahko sprejela take 
kriterije. O tem ali je odstotek 25®/» od 4lo/o stanovanjskega prispevka upra- 
vičen, jasen in točen, verjetno danes vsi težko izrečemo svoje mnenje. Realnost 
zahtevkov nam bodo dokumentirali izračuni. Menim, da je lažje v prihodnjem 
letu zmanjšati odstotek, ko bodo izračuni in kriteriji izdelani in vsota zbranih 
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sredstev znana. Zaradi tega se je izvršni svet strinjal z odstotkom 25 in meni, 
da obstoja možnost, da se po predložitvi kriterijev in izračunov realno postavi 
odstotek od 4'°/o stanovanjskega prispevka. Zato s strani izvršnega sveta prosim, 
da zbor podpre predlagani zakon tako, kot je bil predložen. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Tovariši poslanci,"predlagal bi, da gremo zaradi večje jasnosti po členih in da 
pri vsakem členu sproti razčistimo z amandmaji in na tej osnovi potem glasu- 
jemo. Pred sabo imamo sicer kratek zakon, ampak veliko amandmajev, tako 
s strani izvršnega sveta, kot s strani zakonodaj no-pravne komisije in našega od- 
bora. Se strinjate s takim načinom? To je v skladu tudi z 282. členom poslov- 
nika. Ko opravimo s prvim členom, razprava o drugih členih lahko še teče. Ni 
nujno, da že glasujemo, ampak, da se določene stvari še razčiščujejo, če je 
potrebno. 

Moram povedati, da je predsedstvo skupščine predlagalo, in to sem ugo- 
tovil že pri samem uvodu v to razpravo, da pristojna zbora obravnavata ta 
zakonski predlog po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Ker nihče ni 
temu ugovarjal, sem menil, da je to s strani odbora sprejeto. Ali morda tovariš 
Crne zahteva, da o tem glasujemo:? 

Vlado Črne: Predlagam, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku 
in ne glede na roke. 

Predsednik Miran Goslar: Ali to pomeni, da predlagate, da glasujemo 
o tem. (Da.) Dobro. Zeli še kdo razpravljati v zvezi s tem? (Ne.) Potem prosim, 
da glasujemo o tem, če smo za razpravo tega zakonskega predloga po skrajša- 
nem postopku in ne glede na roke. Kdor je za to, naj prosim dvigne roko. 
(27 poslancev.) Je kdo proti? (15 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 
Ugotavljam, da smo z večino glasov za obravnavo po skrajšanem postopku in ne 
glede na roke. 

Prehajamo torej na razpravo in glasovanje po členih. V prvem členu imamo 
amandma, ki ga je dal naš odbor za družbeni plan in finance. Odbor predlaga, 
da se prvi člen konča s peto vrstico: »za graditev stanovanj za udeležence na- 
rodoosvobodilne vojne po stopnji 15'%>-«. Po predlogu odbora odpadeta zadnji 
dve vrstici. Drugih amandmajev tu ni. Izvršni svet in zakonodajno-pravna komi- 
sija nista dala nobenih amandmajev. Zeli še kdo razpravljati o tem, če ne, gla- 
sujemo o amandmaju, ki ga je dal odbor. 

Kdor je za ta amandma, prosim, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Trije poslanci.) Kdo se je vzdržal? (Štirje poslanci.) Ugo- 
tavljam, da je sprejet amandma, ki ga je predlagal odbor za družbeni plan in 
finance. 

Prehajamo na 2. člen. V 2. členu imamo amandma izvršnega sveta in 
našega odbora. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker se nihče od poslancev ne 
prijavlja k razpravi, bi sam povedal svoje mnenje. 

Ta amandma ne posega v vsebino, mislim pa, da bi morali popraviti neka- 
tere lepotne napake. Predvsem, da se kar dvakrat v prvem in drugem odstavku 
ponavlja, da se sredstva zbirajo na posebnem računu pri centrali službe družbe- 
nega knjigovodstva. Ne vem, če je to potrebno? Po vsebini je popolnoma isto 
kot predlaga izvršni svet. Isto je povedano v tekstu, ki ga predlaga izvršni svet 
in to krajše in lepše, čeprav je vsebina popolnoma ista. Zeli še kdo razpravljati? 
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Vidim, da nihče. Morda želi kdo odstopiti od tega amandmaja, bodisi izvršni 
svet ali odbor? (Ne.) Glasujemo najprej o amandmaju, ki ga je dal izvršni svet 
in ki ga imate v besedilu pred seboj. Kdor je za ta amandma, prosim, da dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 

Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (19 poslancev.) Za amandma 
je glasovalo 31, proti 2, vzdržalo pa 19 poslancev. Ugotavljam, da je amandma 
izvršnega sveta sprejet. 

Prehajamo na 3. člen Pri 3. členu najbrž ni spornih vprašanj, ker je naš 
odbor sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije in izvršnega sveta. 
Amandma zakonodajno-pravne komisije predlaga, da se besedilo v 1. vrstici 
»... lahko začno koristiti«, zamenja z besedilom »bodo začela uporabljati«. Iz- 
vršni svet je kot vidite spremenil drugi odstavek, in to naš odbor sprejema. 
Kdor je za oba amandmaja zakonodajno-pravne komisije in izvršnega sveta, 
prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Torej so amandmaji k 3. členu sprejeti. 

V 4. členu je predlog zakonodajno-pravne komisije, s katerim se strinja 
tudi naš odbor, da se besedilo tega člena črta. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Tudi ta amandma je sprejet in ta člen odpade. S tem je glasovanje o 
amandmajih končano in lahko preidemo na glasovanje o zakonu v celoti, s tem, 
da so upoštevani amandmaji, ki so bili že izglasovani. Kdor je za, prosim, da 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor zakon o prispevku za graditev stano- 
vanj za udeležence narodnoosvobodilne vojne z večino glasov sprejel. 

Prosim, da glasujemo še za sklep, ki ga predlaga naš odbor na strani 2 in 
ki ga imate pred seboj. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je soglasno sprejet tudi ta sklep. S tem je ta točka dnevnega reda 
zaključena. 

Prekinjam sejo in vas prosim, da odidete v veliko dvorano na skupno sejo 
z republiškim zborom. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.25 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Podpredsednik Drago Kolar: Nadaljujemo sejo gospodarskega zbora. 
Dobili ste tudi predlog sklepa o stališčih za spremembo in 
dopolnitev deviznega in zunanjetrgovinskega režima 
ter poročilo o predlogu sklepa s stališči in spremembami, ki ga je dala zako- 
nodajno-pravna komisija. Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije 
dati ustno poročilo? Besedo ima Franc Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zakonodajno-pravna komisija se glede na to, da je material dobila komaj vče- 
raj, ni spuščala v vsebinsko razpravo. Dala je predlog, da se spremeni skliceva- 
nje na člen v preambuli. Besede: »Na podlagi 227. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije«, naj se nadomesti z besedami: »Na podlagi 148. člena...«. Ta 
amandma zakonodajno-pravne komisije je bolj usklajevalnega značaja. O dopol- 
nitvi predloga tega sklepa, ki smo ga zdajle dobili na mizo, zakonodajno-pravna 
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komisija ni razpravljala, vendarle smatram, da je v redu in da ni v nasprotju 
z našo zakonodajo in da se ta dopolnitev lahko tudi sprejme. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Omenjena je bila tudi dopolnitev, 
o kateri smo že slišali na skupni seji. Gre za dodatek, ki je bil tehnično pač 
spuščen. S tem smo dobili tudi vse dodatne informacije in lahko pričnemo z 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Franc Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predlog sklepov, ki je pred vami, je komisija oziroma delovna skupina skušala 
pripraviti z določeno skrbnostjo, kolikor se je v tem kratkem časovnem obdobju 
lahko tudi fizično zmoglo. O teh stališčih je danes razpravljal tudi naš odbor 
za družbenoekonomske odnose. Ta odbor je že pred mesecem in pol imenoval 
delovno skupino, ki naj ta stališča pripravi. Izkoriščam to priložnost, da se za- 
hvalim predstavnikom sekretariata za gospodarstvo, ki so delovni skupini zelo 
pomagali. Tako smo lahko prišli vsaj do podatkov, ki so neobhodno potrebni za 
formiranje predloženih stališč. 

Prvotni namen odbora za družbenoekonomske odnose je bil ta, da predlaga 
zboru tudi korenite in temeljite spremembe v zunanjetrgovinskem režimu. Po 
daljših razpravah na delovni skupini je prevladalo mnenje, ki smo ga danes 
tudi slišali na skupnem zasedanju, da v sedanji fazi do leta 1969 ne bi kazalo 
sprejemati takšnih korenitih sprememb, ki bi v celotni devizni sistem in celotno 
zunanjetrgovinsko poslovanje ponovno spravili v določeno negotovost in s tem 
tudi gospodarske organizacije v nove težave, kakršne so bile v začetku letoš- 
njega leta. Zaradi tega menimo, da je maksimum, da se uveljavi do začetka 
leta 1969 to, kar je v teh sklepih in predlogih zajeto. Pri tem smatramo, da je 
treba spremeniti sistem globalne devizne kvote in sicer v tej smeri, da tisti 
limiti ne morejo veljati v takem razmerju do leta 1969, to je, da mora tisti, 
ki več izvaža, dobiti tudi več pravic za uvoz repromateriala na osnovi globalne 
devizne kvote. Prav tako menimo, da naj se spremeni sistem financiranja in 
kreditiranja opreme za izvoz. Razen teh stališč ne bi navajal še vsa ostala 
stališča, zato jih lahko predlaga tudi odbor za družbenoekonomske odnose, da 
bi naš zbor lahko ta stališča sprejel. 

Najvažnejša ugotovitev, ki jo moram posebej poudariti, je predvsem izra- 
žena v drugem poglavju v točki 6. Gre za zahtevo, da se v celotni zunanjetrgo- 
vinski sistem in celotni devizni režim prouči predvsem s stališča, da tudi deviza 
postane blago. Gre za stališče, da tudi na področju denarno trgovinskega siste- 
ma pridejo bolj do izraza osnovne intencije našega samoupravnega sistema. To 
naj bi se doseglo s tem, da bi imeli proizvajalci, ki ustvarjajo devizna sredstva, 
tu tudi več odločali. 

Predloženo je te postopke poenostaviti in da izključimo odvečno birokracijo 
in administracijo iz njih. To je vsekakor dolgotrajni proces, v katerega bo ver- 
jetno treba vključiti tudi ustrezne službe in izvršni svet, predvsem pa tudi 
ustrezne odbore gospodarskega zbora v okviru posameznih komisij ali delovnih 
skupin. Verjetno ne bo kazalo, da bi to stvar prepustili zdaj samo sebi in s temi 
sklepi smatrali, da smo svojo dolžnost že opravili. Smatram, da bo na prouče- 
vanju tega sistema v dolgoročnem procesu treba sistematično nadaljevati in 
tudi dati določene konkretne predloge federaciji. V tej prvi fazi so predlogi 
sklepov, ki naj jih uveljavimo v letošnjem letu in ki naj začnejo1 veljati z 1. 1969. 
Hvala lepa. 
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Podpredsednik dr. Drago Kolar: Želi še kdo besedo? Kolikor ne, za- 
ključujem razpravo. Vse glavne misli, s katerimi se strinjamo, so zajete v teh 
materialih. Ce se s tem strinjamo, lahko preidemo na glasovanje o predlogu 
sklepa o stališčih za spremembo in dopolnitev deviznega in zunanjetrgovin- 
skega režima, z dopolnitvijo, ki jo je predlagala medodborova komisija in s 
katero se strinja tudi zakonodajno-pravna komisija. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Soglasno sprejeto. Hvala lepa. 

Preidemo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Sloveniji predložil izvršni svet s predlo- 
gom, da ga obravnava po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Izvršni 
svet je kot svojega predstavnika določil Viktorja Repiča in Dragico Dekleva. 
Ali morda želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? 
(Ne.) 

Predlog zakona je obravnaval tudi odbor za gospodarsko programiranje in 
finance in je predložil zboru pismeno poročilo, v katerem predlaga zboru, da 
zakonskega predloga ne sprejme. Odbor je za svojega poročevalca določil pred- 
stavnika Mirka Tratnika. Ah želi poročevalec še ustno obrazložiti stališče 
odbora? Ker je poročevalec odsoten ali bi lahko predsednik odbora obrazložil 
predlog? Prosim. 

Franc Lamut: Odbor je predlog zakona obravnaval in na podlagi 
daljše in temeljite razprave meni, da ne kaže delati v ureditvi izjem, ker bi 
taka ureditev pomenila nesistemsko rešitev in odstopanje od sedanjih rešitev 
na tem področju. Odbor je bil mnenja, če se je tak prejšnji predpis sprejel 
in določal tako zbiranje sredstev, naj bi se ta sredstva dala na področje izobra- 
ževanja in ni treba, da se s tem zakonom spreminja prejšnji zakon. S tako 
utemeljitvijo predlaga odbor, da se zakon ne sprejme in sprejme poročilo 
odbora za gospodarsko programiranje in finance. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Predlog zakona je obravnavala 
tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo. Ali je tu 
mogoča tudi še kakšna ustna obrazložitev. (Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli mo- 
goče kdo besedo? Prosim, tovariš Savinek. 

Mihael Savinek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Podpiram stališče odbora, da ta zakon ne sprejmemo. Ce sprejmemo ta zakon, 
vnašamo v sistemske rešitve ponovno nered in možnosti za kakršnekoli kom- 
binacije, kako se izogniti manjšim oziroma večjim prispevkom. S sprejetjem 
tega zakona stimuliramo ponovno zaposlovanje upokojencev in aktiviranje 
dopolnilnega in nadurnega dela. Glede na to, da trenutno ne moremo zaposliti 
vseh nezaposlenih profesorjev in učiteljev, ker jih ne moremo teritorialno za- 
posliti, je bolje, da se angažiramo v to, kako jih bomo zaposlili. Tako ne bo 
potreb po nadurnem oziroma po dopolnilnem delu. Tam, kjer tega ne moremo 
takoj urediti, bi bilo po mojem mnenju dosti boljše, da zbrana sredstva nepo- 
sredno po določenem kriteriju namensko dodelimo. Tako v sistemu ne bi 
ustvarjali zopet možnost, da pridejo sredstva tja, kamor ne bi smela priti. 
Osebno podpiram stališče odbora in bom glasoval proti. 
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Podpredsednik dr. Drago Kolar: Se kdo želi besedo? Prosim, tova- 
rišiča Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Ko se je izvršni svet odločal za predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o prispevkih in davkih občanov, s katerim predlaga skupščini, da se oprostijo 
plačevanja posebne stopnje zavodi, ki se financirajo prek izobraževalnih skup- 
nostih, se je povsem zavedel, da odstopa od načelnega stališča, katerega smo 
zavzeli ob sprejemanju dopolnitev zakona o prispevkih in davkih občanov, ko 
smo v letošnjem letu uvajali posebno stopnjo za upokojence in za honorarne 
zaposlitve. Težaven materialni položaj šolstva, ki je nastal po sprejetju teh 
republiških predpisov, je narekoval izvršnemu svetu, da poišče v letošnjem 
letu dodatna sredstva, s katerimi bi delno ublažili tak materialni položaj na 
področju izobraževanja in vzgoje. Po izjavah temeljnih izobraževalnih skupnosti 
in republiške izobraževalne skupnosti predstavlja ta posebna stopnja za te 
institucije obremenitev skoraj v višini S 900 milijonov. Za ta sredstva bi 
morala republika najti ustrezno nadomestilo v obliki dodatnih sredstev. Zato je 
izvršni svet smatral, da je takšen predlog v trenutni situaciji umestnejši, ker 
ni mogoče sedaj preverjati, ali ta posebna stopnja res obremenjuje v taki višini 
te institucije ali ne. Ko je republiška izobraževalna skupnost nakazala, v kakšni 
meri izbijajo problemi na področju in izobraževanja, je naš sekretariat dvomil, 
da bi ta posebna stopnja predstavljala celih 900 milijonov. Da bi ugotovili točno 
višino, bi morali izvršiti revizijo pri slehernem zavodu s področja vzgoje in 
izobraževanja. Glede na to, da domnevamo, da ta obremenitev ne predstavlja 
takšno višino, je izvršni svet smatral, da je primernejša oprostitev od posebne 
stopnje. Tekom leta, ko bomo predlagali spremembe v okviru zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov v jesenskih mesecih, bomo ponovno preverjali to 
odločitev. V tej fazi pa bi težko rekli, da je ta znesek manjši, še manj pa bi 
lahko priznali, da je potrebnih dodatnih sredstev 900 milijonov, ki bi jih morali 
temu področju zagotoviti. Zato predlagam v imenu izvršnega sveta, da kljub 
tem pomislekom, ki so povsem opravičeni, tak predpis sprejmemo samo za to 
razdobje. Nato bi stvar temeljito proučili in to videli, kajti namen te posebne 
stopnje je res takšen, kot so tovariši poslanci iznašali, in kot je odbor sam ugo- 
tovil. Hvala. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala, še kdo želi besedo? Besedo 
ima Anton Zupančič. 

Anton Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci. Mislim, da bi se 
z odborom absolutno strinjali, da se ovrže predlog zakona. Ce zavzamemo sta- 
lišče, da se odrekamo vseh stvari glede zaposlovanja, potem mislim, da to sta- 
lišče mora v skupščini prevladati. Kolikor tega ne delamo, menim, da delamo 
ravno nasprotno, za teh 900 milijonov, namenjenih za šolstvo, pa se mi zdi, da 
so nedvomno potrebni. Menim, da bi se ta sredstva lahko našla kjer drugje in 
to pri sredstvih, ki se prelivajo. Zato naj gre ta vsota iz proračuna, iz katerega 
se bo lahko namensko dalo tistim zavodom, ki ta sredstva potrebujejo. Še enkrat 
bi poudaril, da se pridružujem odboru, ki je za ta predlog glasoval. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Kolikor ne, zaključujem razpravo. Sedaj imamo pred seboj predlog, ki 
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naj bi ga obravnavali po skrajšanem postopku. Imamo dve možnosti: po 
296. členu zbor lahko na seji odloži obravnavo zakonskega osnutka oziroma 
predloga, če spozna, da zaradi skrajšanega roka osnutka oziroma predloga ne 
more vsestransko obravnavati. Postavil bom vprašanje, ali menimo, da lahko 
ta zakon obravnavamo po skrajšanem postopku, ali ga odložimo? Kdor je za 
to, da ta zakon obravnavamo po skrajšanem postopku, naj prosim dvigne roko. 
(23 poslancev dvigne roko.) 

Torej, s 23 glasovi od 45 smo za obravnavo zakona po skrajšanem postopku. 
Prehajamo h glasovanju o amandmaju, ki ga je predlagala zakonodajno- 

pravna komisija k 2. členu. Zakonodajno-pravna komisija je predlagala nasled- 
njo spremembo: da se besede »uporablja pa se od 1. januarja 1968. leta dalje«, 
nadomeste z besedami »učinkuje pa za čas od 1. januarja 1968. leta dalje«. 

Slišali smo mnenje odbora. Odbor predlaga, da predlog zakona ne sprej- 
memo. O samem predlogu odbora po poslovniku ne glasujemo. Ali je tako 
tovariš sekretar? (Da.) Dajem zdaj predlog amandmaja na glasovanje. Kdo je 
za amandma zakonodajno-pravne komisije, naj prosim dvigne roko. (9 poslancev 
dvigne roko.) Kdo je proti amandmaju? (3 poslanci dvignejo roko.) Kdo se je 
vzdržal? (Večina poslancev.) Amandma ni sprejet, ker ni potrebne večine in pre- 
hajam h glasovanju o predlogu zakona, in sicer v besedilu, kot je bil predložen. 
Kdor je za zakon, naj prosim dvigne roko. (5 poslancev dvigne roko.) Kdo je 
proti zakonu? (36 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (10 poslancev.) 
Ugotavljam, da predlog zakona ni sprejet. 

Prehajam na naslednjo, to je na 11. točko dnevnega reda, na 
obravnavo predloga zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev od tega davka. 

Ta predlog je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, 
da ga obravnava po skrajšanem postopku in ne glede na roke. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Viktorja Repiča in Dragico 
Dekleva. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog za- 
kona? (Ne želi.) Predlog zakona je obravnaval odbor za gospodarsko programi- 
ranje in finance ter predložil zboru pismeno poročilo, v katerem predlaga, da 
se zakonu doda nov 3. člen in da tako dopolnjen zakon sprejme zbor po skraj- 
šanem postopku in ne glede na roke. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Antona Zupančiča. Ali 
želi poročevalec odbora še ustno obrazložiti stališče odbora? (Ne.) Predlog zako- 
na je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo, 
ki ste ga prejeli danes pred pričetkom seje. Ali želi morda predstavnik odbora 
stališče še dodatno pojasniti? (Ne.) Odpiram razpravo. Besedo ima tovariš Slavič. 

Jože Slavič: V zvezi s predlaganim zakonom bi rad povedal sledeče: 
Mislim, da je nekoliko neumestno, da obenem z razpravo o težavah v našem 
kmetijstvu uvajamo oziroma še vedno zadržujemo nekatere oblike obdavčitve, 
ki so v neposredno škodo proizvajalcev. Da se razumemo, ne želim govoriti o 
umestnosti oziroma neumestnosti zakona sploh. Vemo, da so alkoholne pijače 
obdavčene. Na kongresu vinogradnikov lansko leto je bilo zastopano stališče, 
naj se predvsem obdavčijo močne pijače, kar je v tem predlogu tudi upoštevano, 
vendar pa moram povedati, da mi gre predvsem za vprašanje obdavčitve vina, 
o čemer naj bi ta dom razpravljal v zvezi z zakonodajo za leto 1969 in česar že 
danes ni možno izpustiti. Površnemu poznavalcu namreč ni znano, da gre tu 
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za direktno obdavčitev socialističnega sektorja kmetijstva, ker je to davek na 
grosistični promet. 

Po predpisih, ki jih sprejemajo občine, zasebnik sploh ni obdavčen, ker je 
proizvajalec, na drugi strani pa mora socialistični sektor plačati pravzaprav dva- 
krat davek, grosistični in detajlistični, ki ga bodo seveda občine na podlagi 
teh predpisov tudi uvajale. Kot je iz obrazložitve videti, je to že v teku. Zato 
predlagam, predvsem še sekretariatu za finance, da se v bodoče obdavčevanje 
naravnega vina, ker ni možno doseči enakomerne obdavčitve, sploh opusti. Za 
dokaz moje trditve naj navedem podatke s kongresa vinogradnikov, da daje 
18 °/o ali 19 ®/o socialističnega sektorja 80 '"/o vsega davka na promet na vino, 
medtem ko 80 %> privatnega vinogradništva ne daje niti 20 °/o. To, mislim, da 
je zadostna obrazložitev, koga zadevajo davki in komu je treba pomagati. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Besedo ima tovariš Stegu. 

Alojz Stegu: Tovariši in tovarišice poslanci. Dovolite mi, da sprego- 
vorim nekaj besed v zvezi s predvidenimi spremembami za obračun zajemanja 
prometnega davka na alkoholne pijače. Dolgoletna želja gostinskih in trgovskih 
gospodarskih organizacij je bila obdavčitev alkoholnih pijač s prometnim dav- 
kom od količine namesto dosedanjega obračuna po odstotku. Sprememba po- 
staja stvarnost. Zal pa ta napredek spremlja več negativnih pojavov, ki so 
menda posledice hitrih postopkov. Zelo zamotan način obračuna je pokazal že 
sprejeti zvezni predpis, težave občutijo vsa trgovska podjetja, še posebej pa jih 
bodo po sprejemu občinskih odlokov občutila tista podjetja, ki poslujejo v več 
občinah. Po vseh izgledih bodo občine predpisale različne stopnje. Strokovnjaki 
v trgovini trdijo, da te zamotanosti obračuna ne bodo obvladali niti elektron- 
ski stroji. Pojavila se je močna težnja zlasti pri občinah, da spremembo obra- 
čuna davka izkoristijo za zvišanje svojih proračunskih dohodkov. Bil sem pri- 
soten na nekem razgovoru med tremi občinami, na katerem so bile podane 
izjave, da želijo proračunu zagotoviti le toliko sredstev, kot jih je bilo prvotno 
predvidenih, resnično pa je bila težnja po oblikovanju višjih stopenj, ki naj 
povečajo proračunske dohodke. Težnja je razvidna tudi iz predloga zakona, ki 
ga danes obravnavamo. Tako je od 12 postavk 8 zaokroženih navzgor, tri so 
približno enake, a le ena je nižja. Mislim, da je to zlasti občutno pri vinu, pri 
katerem gre za povečanje od približno 5 starih dinarjev na 8 starih dinarjev, 
kar po litru ni tako veliko, v načelu pa gre za zvišanje skoraj za 60-70 fl/», torej 
dokaj več kot pri ostalih pijačah. 

Mislim, da je načelno ta tendenca napačna. 
Vprašujem, kje je opravičilo, da proračuni ob vsaki priliki lahko zvišujejo 

svoje dohodke. Zamotan način obračuna prometnega davka na alkoholne pijače 
je menda tudi posledica hitrega postopka ali pa maščevanje tistim, ki so spre- 
membo zahtevali. Zamotan način bo povzročil gospodarstvu, konkretno trgovini, 
dodatne stroške, ker bo potrebnih več delavcev za obračunavanje davka od 
alkoholnih pijač. Zato apeliram na pristojne, da najdejo ustreznejše rešitve vsaj 
za bodoče spremembe, da se način obračuna prometnega davka na alkoholne 
pijače poenostavi, da se obračuna ob trimesečnih inventurah ali na nek podo- 
ben način. Gibanje stopenj občinskega prometnega davka naj se spremlja ozi- 
roma kontrolira, po potrebi tudi limitira ali pa še bolje, poenoti za celotno 
republiko. Predvidi naj se nadomestilo gospodarskim organizacijam za pokriva- 
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nje stroškov, ki jih imajo pri obračunavanju prometnega davka, ker smatram, 
da to delajo namesto državne uprave SDK. Tudi o tem nadomestilu moramo 
enkrat priti na čisto. Hvala lepa. 

Podpredsednik Drago Kolar: Še kdo želi besedo? Morda želi pred- 
stavnik predlagatelja dati komentar k predlogu odbora? Prosim, tovarišica 
Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Najprej bi odgovorila na postavljena vprašanja oziroma predloge, ki jih 
je navedel tovariš poslanec, da bi se določitev zneska za naravna vina izločila 
iz predlaganega predloga zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno. V tem predlogu, ki ga danes obravnava vaš zbor, je izvršen samo 
predračun iz dosedanje 1,5-odstotne stopnje dodatnega prometnega davka na 
zneske davka od količine. V vseh primerih smo zadržali dosedanjo poprečno 
stopnjo, razen v treh primerih, pri naravnem vinu, kjer smo šli od 0,09 na 0,08 
in pri penečih vinih ter pri žganju. Navzgor v tem predlogu nismo mogli iti 
nikjer, ker nas zavezuje zvezni zakon, da lahko znesejo zneski prometnega dav- 
ka od količine največ toliko, kolikor je doslej znašal enainpolodstotni davek 
od vrednosti alkoholnih pijač. Mislim, da smo ravno pri teh treh elementih upo- 
števali težnjo do razvoju vinogradništva in smo predlagali nekoliko nižjo stop- 
njo kot je poprečna stopnja. 

Glede drugega problema, ki ga je tovariš nakazoval, da bo tak sistem obra- 
čunavanja prometnega davka, tako občinskega kakor tudi republiškega dodat- 
nega prometnega davka, povzročal težave in komplicirano delo v trgovini, 
povsem drži. Kot vemo, je tudi predlog zveznega sekretariata za finance, ki je 
bil predložen zvezni skupščini, predlagal za trgovino izjemo, in sicer, da se tudi 
v bodoče plačuje tako dodatni kot tudi občinski prometni davek od vrednosti. 
Vendar je bil v zvezni skupščini sprejet amandma odbora za blagovni promet, 
ki je izenačil obračunavanje prometnega davka za trgovino in za ostale dejav- 
nosti, čeprav smo že večkrat nakazovali oziroma utemeljevali, da bi tak sistem 
povzročal velike probleme in težave pri obračunu. 

Glede naslednjega problema, da bodo občine lahko izkoristile priliko in 
zvišale stopnje za alkoholne pijače oziroma svoj dohodek iz naslova alkoholnih 
pijač, za to sicer obstoja možnost, vendar bi hotela opozoriti, da je naš sekre- 
tariat v juniju mesecu, to se pravi takrat, ko smo prejeli zvezni predpis glede 
zveznega prometnega davka, obvestil vse občine in jim svetoval, da pri prera- 
čunavanju stopenj iz vrednosti na mersko enoto ne težijo za zviševanjem in 
smo jih usmerjali predvsem na to, da skrbno proučijo in uskladijo te stopnje 
za posamezne vrste pijač med občinami, ker bo sicer to še večji problem, zlasti 
za tista trgovska podjetja, ki imajo svoje prodajalne na območju več občin, 
ker bi potem morala za vsako občino obračunavati davek po drugih stopnjah. 
Včerajšnji sestanek z načelniki za finance, kjer smo ponovno obravnavali pro- 
blem tega dodatnega prometnega davka in jih v zvezi s tem tudi usmerili na 
občinski prometni davek, smo to našo sugestijo ponovno izrazili. Kolikor bo 
skupščina ugotovila, da je treba v bodoče te stvari čvrsteje regulirati v okviru 
republike, se bomo morali poslužiti oblike, da bo republika eventualno posta- 
vila limit na stopnjah davka na alkoholne pijače, za kar bi bila možnost ob 
predlogu zakonskih predpisov, ki bodo urejali možnosti oblikovanja dohodkov 
za leto 1969. 
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Po predlogu odbora naj bi bile planinske postojanke oproščene plačevanja 
dodatnega prometnega davka na alkoholne pijače. Ta predlog Planinske zveze 
je prejel tudi naš sekretariat, ko je pripravljal ta zakonski predlog. Sekretariat 
je predlagal izvršnemu svetu, naj ne bi vnašali v republiški predpis nikakršnih 
oprostitev, ker bi to povzročalo samo težave pri odločanju, koga naj bi vse 
oprostili, zlasti še zato, ker je dosedanja stopnja 1,5 preračunana na absolutne 
zneske od količine tako minimalna, da s temi sredstvi ne bo nihče mogel pri- 
dobiti nekih večjih sredstev. Zato je izvršni svet smatral, da je pravilno, da se 
od plačevanja dodatnega prometnega davka na alkoholne pijače nihče ne opro- 
šča. Občinske skupščine pa to vprašanje povsem samostojno urejajo in lahko 
odločajo o eventualnih oprostitvah. 

Še en motiv je vodil izvršni svet pri odločanju glede oprostitve planinskih 
postojank. Zelo težko bi precizirali, katere postojanke so zares planinske, ker 
najbrž ne bi kazalo oproščati vseh postojank, zlasti ne tistih, do katerih je 
dostop .možen bodisi z žičnicami, bodisi z drugimi prevoznimi sredstvi. Verjetno 
ne bi bilo prav izenačiti vseh planinskih postojank, ampak bi bilo umestno 
oprostiti plačevanja davka samo tiste, do katerih se morajo alkoholne pijače 
prenašati na hrbtu. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala. Še kdo želi besedo? Besedo 
ima Mihael Savinek. 

Mihael Savinek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ker sem sodeloval na terenu pri oblikovanju občinskih odlokov za prometni 
davek od alkoholnih pijač, mi dovolite povedati nekaj misli o tem. Verjetno ne 
moremo zagovarjati tega, da bi vse občine uveljavile enak prometni davek na 
alkoholne pijače. Popolnoma je namreč razumljivo, da bo tam, kjer je vinorodni 
kraj, vino ceneje in da bodo davčne osnove nižje. Strinjam pa se s predgovor- 
nikom, ki je omenil, da z uveljavljenim sistemom zajemanja in obračunavanja 
prometnega davka povzročamo določeno kompliciranost. Če bi bil vsak zakon 
izvajan v duhu, kot ga sprejemamo, potem bi moral temeljiti na učinkovitem 
sistemu obračunavanja in zajemanja. S tem zakonom je določeno, da se pri 
prodaji vina od proizvajalnih organizacij in trgovskih podjetij na veliko samo- 
stojnim gostilničarjem odvaja davek pri neposredni prodaji, kadarkoli pa za- 
sebni gostilničar kupi alkoholne pijače oziroma naravno vino pri direktnih 
proizvajalcih, se obračunava prometni davek, kakor je določeno z občinskimi 
predpisi. Imeli bomo torej dva različna načina obračunavanja prometnega davka. 
Pri enem nakupu bo plačan prometni davek že ob nakupu, in ga torej ne bo 
treba obračunavati, pri drugem, ko bodo kupljene alkoholne pijače neposredno 
od proizvajalca, pa bo uveljavljen sistem, ki ga bo določala občinska skupščina 
za občinski prometni davek. Lahko bo mogoče šlo za enako vino, enake vrste. 
Mislim, da bomo na ta način ustvarili zmedo, nered in pa seveda možnost za 
utajo plačevanja davka. Predlagam, da bi sistem obračunavanja in zajemanja 
poenostavili in tako postavili, da bi maksimalno možno onemogočili utajo in pa 
nepravilnosti, katere bi ob sprejetju tega zakona sicer nastale, če upoštevamo ta 
predlagani sistem obračunavanja in zajemanja. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala. Še kdo želi besedo. Prosim, 
besedo ima Janko Vogrinec. 
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Janko Vogrinec: Tovarišice in tovariši poslanci. Predlagam, da bi 
se tarifa davka za peneča vina izenačila s tarifo za naravna vina. Zvezni izvršni 
svet je prav tako, ko je sprejemal te zvezne davke, izločal peneča vina kot 
naravna vina. Kolikor mi je znano, bodo tudi občinske skupščine dale za peneča 
vina predlog za izenačenje z naravnimi vini, samo republiška skupščina pred- 
laga za peneča vina posebno tarifo, to je 20 starih dinarjev od litra. To predla- 
gam zato, da bi tako gostinske kot trgovske organizacije imele lažje delo pri 
obračunavanju prometnega davka. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Tovariš Vogrinec, ali imaš kon- 
kreten pismen amandma, da ga lahko obravnavamo? 

Janko Vogrinec: Pismenega amandmaja nimam. Predlagam samo, 
da bi namesto 20 predpisali tarifo 8 starih dinarjev od litra. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Predlog lahko obravnavamo samo 
na podlagi pismene formulacije predloga, ki ga potem obravnavamo kot 
amandma. 

Tovarišica Dekleva, prosim. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite, da bi pojasnila tudi to vprašanje. Zvezni prometni davek se od narav- 
nih vin sploh ne plačuje. Na peneča! vina se sicer res uzakonjuje davek 0,20 N din 
na liter, tako kot od žganja in je razlika med naravnimi vini in penečimi vini 
0.12 dinarja. Vendar moramo upoštevati, da se je doslej plačeval dodatni pro- 
metni davek za peneča vina 79 dinarjev, za umetna vina pa 29, tako da je ta 
znesek preračunan na količino občutno nižji. Kot že rečeno smo mi samo spre- 
minjali dosedanjo stopnjo 1 in pol odstotka od vrednosti v absolutne zneske 
od količine. Hvala. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala. Se kdo želi besedo? Tovariš 
Vogrinec, ali ste s tem pojasnilom zadovoljni? 

Janko Vogrinec: Tu imam amandma, ki ga je dal poslanec repu- 
bliškega zbora Pušenjak, ki predlaga, da se v drugem odstavku 1. člena tega 
osnutka zakona črta besedilo »od naravnega vina, razen penečega vina« tako, 
da bi se glasilo novo besedilo: »Ne glede na prvi odstavek tega člena se od 
prometa alkoholnih pijač plačuje dodatni davek od prometa blaga na drobno 
od litra in znaša od piva 0, od penečega vina 0,04 dinarja, v zadnjem odstavku 
1. člena naj se črtajo besede »naravnega vina in«, tako da bi se začetek tega 
odstavka glasil »od naravnega žganja, nabavljenega od individualnih proizva- 
jalcev.« V mojem amandmaju bi predlagal tako, da se peneča vina smatrajo kot 
naravna vina in naj bi tudi zanje veljal dodatni prometni davek 8 dinarjev kot 
za naravno vino. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Za upoštevanje predloga in uvelja- 
vitev spremembe je treba dati pismeni predlog in mora seveda o tem še prej 
razpravljati odbor, preden lahko o predlogu glasujemo. 

Janko Vogrinec: Umikam amandma. 
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Podpredsednik dr. Drago Kolar: Besedo ima tovarišica Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite, da izrazim pomislek. Tovariš Pušenjak je ta amandma predložil v 
republiškem zboru, vendar je v odmoru z nami razpravljal o njem in nam po- 
vedal, da je smatral, da je to dodatna obremenitev, ne pa, da je to le sprememba 
sedanje odstotne obdavčitve na absolutno od količine. Nisem sicer pooblaščena, 
da rečem ali bi umaknil ta amandma ali ne, dejstvo pa je, da ga je predložil 
pod drugo predpostavko, ker je mislil, da s tem dodatno obremenjujemo 
peneča vina. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Zeli še kdo besedo? Ce nihče, potem 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Predvsem gre za amandma odbora za gospodarsko programiranje in finan- 
ce, ki predlaga, da se za 2. členom doda nov 3. člen: »Obveznosti plačevanja 
republiškega dodatnega prometnega davka od prometa alkoholnih pijač se 
oprostijo planinska društva povsod tam, kjer jih oprostijo plačevanja tudi 
občinske skupščine«. Zato seveda naslednji 3. člen postane 4. člen. Torej, kdor 
je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (35 poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (5 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (4 poslanci.) Amandma je torej sprejet. 

Imamo še amandma zakonodajno^pravne komisije in sicer k 2. in k 3. členu. 
Gre za to, da se pri 2. členu začetno besedilo »z dnem, ko se prične uporab- 
ljati ta zakon« nadomesti z besedilom »1. avgust 1968«. Zadnji stavek pa se 
spremeni tako, da glasi »Dodatni davek od prometa alkoholnih pijač na drobno, 
ki ga je davčni zavezanec pavšalno vnaprej plačal za čas od 1. avgusta 1968, se 
zavezancu vrne.« Obe spremembi sta v bistvu redakcijskega značaja. 3. člen 
besedila se spremeni tako, da se glasi: »Ta zakon začne veljati 1. avgusta 1968.« 
Kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
S tem so amandmaji sprejeti in prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. 

Kdor je za zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zakon 
soglasno sprejet. S tem smo 11. točko dnevnega reda končali. Ostaneta nam še 
dve točki, 7. in 8. po dnevnem redu: predlog stališč sklepov in priporočil s 
področja zaposlenosti in zaposlovanja ter gospodarjenja s sredstvi skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij. 

Ker pa o nekaterih predlogih zakona, ki smo jih mi že sprejeli, republiški 
zbor še ni razpravljal, bo verjetno še danes in da se nam jutri ne bi bilo treba 
vračati na usklajevanje, predlagam pol ure odmora. Medtem pa bomo tudi ugo- 
tovili, kako je z razpravo in glasovanjem v republiškem zboru. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.55 in se je nadaljevala ob 17.30.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo zbora. Predlagam, da 
počakamo, da oba odbora prideta z eventualnim skupnim predlogom. Se stri- 
njate s tem predlogom? Potem bi prosil tovariše iz obeh zborov, da opravijo 
potrebno usklajevanje. 
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Nadaljujemo z obravnavo. Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, 
na predlog stališč, sklepov in priporočil s področja zaposlenosti in zaposlovanja. 

Kot se spominjate, smo 28. maja razpravljali o problematiki zaposlenosti in 
zaposlovanja. Na tej seji je bila ustanovljena skupna komisija za pripravo pred- 
loga ugotovitev in stališč s področja zaposlenosti in zaposlovanja. Ta skupna 
komisija obeh zborov je pripravila predlog stališč, sklepov in priporočil in jih 
predložila zboru. Predlog tega skupščinskega akta ste prejeli s sklicem seje. 
Obravnavala ga je tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila pismeno 
poročilo, v katerem predlaga nekatere spremembe in dopolnitve. Tudi to poro- 
čilo je priloženo. Na osnovi sprememb in dopolnitev, ki jih predlaga zakono- 
dajno-pravna komisija, je skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora 
pripravila nov predlog sklepov in priporočil, ki ima datum 11. 7. in umaknila 
prvotni predlog z datumom 26. 6. Novi predlog ste dobili z dopisom z dne 
12. 7. 1968. Predstavnik te skupne komisije je v našem zboru tovariš Ivan 
Kočevar. Novi predlog sklepov in priporočil je zakonodaj no-pravna komisija 
obravnavala in predložila pismeno poročilo, ki je prav tako v materialu. 

Izvršni svet zastopata Ivan Zupan in Rado Miklič. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Kočevar ima besedo. 

Ivan Kočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
S tem, ko predlagamo sklepe in priporočila o zaposlenosti in zaposlovanju, ki 
jih je pripravila komisija gospodarskega in republiškega zbora v razpravo in 
potrditev, se globoko zavedamo, da predlagamo prvi akt tovrstne vsebine, ki 
sam po sebi nedvomno še ne more predstavljati absolutne in popolne rešitve 
niti samega pojma zaposlenosti in prav tako ne zaposlovanja. Obe kategoriji sta 
dokaj kompleksnejši, zahtevnejši, kot pa si nasploh običajno predstavljamo. 
Čeprav s tem aktom še ne bomo rešili vseh problemov tega področja, pa smo 
vseeno prepričani, da predstavlja dobro osnovo za sistematično, in načrtno reše- 
vanje tega problema ne samo danes, pač pa tudi v bodoče. 

Potrebno je nadalje poudariti, da akta, ki ga predlagamo, ni moč smatrati 
zgolj kot delo same komisije, pač pa kot sintezo prizadevanj izvršnega sveta 
Socialistične republike Slovenije, zveznega izvršnega sveta, sekretariata za delo, 
obširne debate v obeh zborih našega parlamenta, široke javne diskusije in 
mnenj, ki so nam jih posredovale nekatere občinske skupščine, kot tudi pri- 
spevki posameznih državljanov. Zato moremo torej trditi, da so osnove, na 
katerih je zgrajen in postavljen ta akt, dovolj široke in da predstavljajo v za- 
četni fazi svojega reševanja tista široka mnenja in stališča, ki so na eni strani 
splošno sprejemljiva, na drugi strani pa veren odraz sedanjega stanja in 
situacij e. 

Akt vsebuje prikaz najpomembnejših elementov, ki so bili že sprejeti in 
elementov, ki jih je treba v sedanji fazi reševanja teh problemov upoštevati in 
realizirati. Obravnava pa tudi okvirni prikaz nalog in ukrepov, dolgoročnejše 
narave, ki jih bo treba čimprej proučiti in sprejeti, da bi zaposlenost in zapo- 
slovanje, ki nas bosta kot pomembni ekonomski kategoriji neprestano sprem- 
ljali, znali na najbolj optimalen socialen in humanistični način, skladno s sta- 
njem družbenoekonomskega razvoja v določenem obdobju, uspešno reševati. 

Naj vas, tovariši poslanci, seznanim še s potekom dela komisije. Prvi osnu- 
tek, ki ste ga prejeli pred skoraj 2 mesecema, je bil predložen tako obema zbo- 
roma kot vsem občinskim skupščinam in tudi javnosti. Široka debata in 
prispevki splošne diskusije so predstavljali nove elemente, na katerih smo dober 
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mesec dni kasneje sestavljali nov predlog, ki vam je bil prav tako predložen. 
Vrsto formalnih in redakcijskih pripomb je naša komisija tudi sprejela in 
osvojila. Zaradi racionalnosti in preglednosti smo se odločili izdelati nov doku- 
ment in se s tem izognili številnim pripombam in amandmajem, ki bi nam v 
končni redakciji sicer lahko povzročali vrsto komplikacij. Ob pregledu tega 
novega osnutka smo se soočili z nekaterimi novimi elementi in zelo koristnimi 
predlogi, ki so nam bili predloženi. Tako je nastal osnutek, ki je, tovariši po- 
slanci sedaj pred nami. 

Mislim, da je ena bistvenih misli v tem dokumentu, da kategorije zaposle- 
nosti in nezaposlenosti ne gre obravnavati ločeno od gospodarjenja kot celote. 
Zato smo seveda mnenja, da je zaradi pomanjkanja tovrstnih planov treba 
preiti na takšne gospodarske in družbene plane, ki bodo kot svoj integralni 
del zajemali tudi načrtovanje potreb vseh vrst kadrov. Nedvomno se moramo 
strinjati z nekaterimi stališči sodobne znanosti, da odnosov med nivojem eko- 
nomsko-tehničnega razvoja na eni in delom na drugi strani ni moč poljubno 
in preprosto menjati in spreminjati, kakor bi si to želeli. Ti odnosi so namreč 
v neposredni zvezi s političnim in družbenoekonomskim ambientom. Tako se 
torej tudi nezaposlenosti ne more reševati z nižjim tehničnim standardom niti 
z nekimi čarodejnimi državnimi ukrepi niti ne samo z družbeno lastnino. Ne- 
zaposlenost se rešuje z investicijami, ki imajo svoj cilj v večji produktivnosti, 
ne pa z investicijami za zaposlenost, kot se to večkrat sliši. Te so namreč v 
končni konsekvenci spet generator nove nezaposlenosti. Mislim, da ne bom 
prešel k oviram tega polemičnega zanosa, če ugotovim, da sodobni tehnični 
proces ni povečal nezaposlenosti, pač pa je pokazal stvarnost in njemu realni 
obseg. Večja modernizacija, avtomatizacija in drugi moderni delovni procesi ne 
zahtevajo in ne pogojujejo odpuščanja delovne sile, kot si to normalno pred- 
stavljamo in se nam' tako tudi zdi. Ne odpirajo procesa nezaposlenosti, pač pa 
proces odpiranja drugih delovnih mest na tistih področjih, ki so nezadostno ali 
pa sploh nerazvita. To pa zahteva nekaj povsem drugega, predvsem nujnost 
in možnost mobilnosti prekvalifikacije in izpopolnjevanja obstoječe delovne 
sile. Tako se rešuje vprašanje zaposlenosti z realizacijo vseh omenjenih ele^ 
mentov, torej ne samo z ustrezno investicijsko politiko, pač pa tudi ž ukrepi 
davčne in kreditne politike na področju primarnega in terciarnega sektorja, 
kjer obstajajo velike možnosti odpiranja novih delovnih mest, kot tudi s po- 
stopno umiritvijo migracijskih procesov vas — mesto. 

Izobrazbeni strokovni preorientacijski in pošolski proces izpopolnjevanja so 
našli svoje mesto v tretjem stališču našega dokumenta. S tem v zvezi se prav 
odločno zavzemamo ne samo za realizacijo že sprejetih ukrepov, racionalizacijo 
na področju šolstva in izobraževanja, pač pa tudi za vrsto novih oblik s tega 
področja. 

Naj omenim, da je cela vrsta teh že v fazi sprejemanja ali pa pripravljanja. 
Tu mislim na zakon o obveznem sprejemanju pripravnikov, na zakon o stro- 
kovnem izobraževanju po končanem obveznem šolanju, na zakon o obveznem 
sprejemanju učencev v gospodarstvu na praktično delo in na predloge zakonov, 
za katere smo se zedinili ob sprejemanju sklepov in priporočil s področja 
obrtništva. 

Četrto naše stališče se nanaša na zaposlovanje v tujini, ki je kot značilen 
pojav sodobnih mednarodnih ekonomskih odnosov prisotno tudi v naši skup- 
nosti. Posvetiti mu moramo vso potrebno pozornost in skrb ter urediti in 
ustrezno organizirati vse tiste pojave, ter rešiti probleme, ki se javljajo v zvezi 



53. seja 253 

s tem. Vendar pa po mnenju komisije ni mogoče prav v tem pojavu iskati 
primarnih rešitev za problem nezaposlenosti. 

Ne malo časa in pozornosti smo posvetili kritični presoji obstoječega sistema 
organizacije in financiranja zaposlovanja ter varstvo brezposelnih. Rezultat šte- 
vilnih konfrontacij in mnenj je v zahtevi, Od jo ponovno postavljamo pred od- 
govorne upravne in strokovne organizacije, da je treba proučiti in definirati 
sistem evidentiranja nezaposlenosti, formulirati osnove in temeljne kategorije 
opredelitve nezaposlenosti in nezaposlenih oseb ter prikazati finančne posle- 
dice, ki rezultirajo iz naslova nezaposlenih oseb. 

In še poslednje stališče naše komisije. Izražena je namreč misel in pre- 
pričanje, da politika in skrb za zaposlovanje ni samo naloga republike, pač pa 
tudi naloga občinskih skupščin. Nalog in priporočil, ki jih v zvezi s tem spre- 
jemamo, časovno in naslovno ni možno precizirati. Zaradi enostavnosti ne po- 
navljamo ugotovitev in sklepov, ki so že v teku, ali pa smo jih kot pred- 
loge že omenili in so med stališči. Tako se omejujemo le na tiste akcije, ki jih 
je po našem mnenju potrebno sprejeti. 

Na prvem mestu omenjamo nujnost predpisa o izobrazbi in posebnih po- 
gojih za osebe, ki opravljajo posamezne posle javnega pomena. Pod pojmom 
posel javnega pomena, ta se namreč že tako in tako pojavlja v naši zakonodaji, 
se prikazujejo dela, ki so posebne važnosti, tako glede sklepanja javnopravnih 
pogod, glede upravljanja in varstva družbene lastnine, glede varstva človeškega 
življenja in podobno. Smatramo, da so predpisi o izobrazbi in ostali pogoji za 
te poklice, tako kot smo to že izvajali v šolah, nujno potrebni in da v teh 
primerih delovnim organizacijam ni moč prepuščati popolnoma svoje presoje. 

Nismo mnenja, da bi sleherno dopolnilno delo enostavno prepovedali. Zato 
zastopamo in predlagamo sklep, naj na presojo racionalnosti in neracionalnosti 
tovrstnega dela odločno vpliva predvsem ustrezen sistem davkov in taks.^ 

Tretja skupina sklepov in priporočil se dotika investicijskih naložb, ki 
lahko najhitreje prispevajo k povečanju obsega zaposlovanja. Glede možnosti 
zaposlitve s krajšim delovnim časom smo mnenja, da ta termin ne more veljati 
samo za žensko delovno silo. 

Zato predlagamo delovnim organizacijam, naj tovrstna mesta ponovno pre- 
gledajo in določijo ter jih vnesejo v njihove splošne akte. 

Naslednja skupina predlogov se dotika politike kadrovanja na podlagi dol- 
goročnejših programov v organih delovnih organizacij, sodelovanja med zavodi 
za zaposlovanje, občinskimi skupščinami in delovnimi organizacijami, ter pre- 
kvalifikacije za zaposlovanje tistih delavcev, ki padajo spričo objektivnih eko- 
nomskih procesov v drugo nezaposlenost. 

V imenu komisije predlagam zboru, da predlog sklepa in priporočil o za- 
poslenosti in zaposlovanja sprejmemo. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Kdo želi razpravljati? Prosim, to- 
variš Klemenčič ima besedo. 

Franc Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Ze na drugem zasedanju gospodarskega zbora tega sklica sem razprav- 
ljal o brezposelnosti pri nas. Govoril sem tudi o raznih dodatnih zaposlitvah, 
predvsem tistih, ki nimajo majhnih osebnih dohodkov. Razpravljal sem tudi 
o šušmarstvu, ki se je razširilo posebno v času gospodarske reforme. Od tega 
je preteklo že skoraj leto dni, vendar se je po mojem mnenju na tem področju 



254 Gospodarski zbor 

premalo napravilo. Pa tudi v današnjih materialih je predlog, naj sekretariat 
za finance predloži Skupščini SR Slovenije za spremembo predpisov šele v me- 
secu septembru 1968. Ta predlog bi morali že danes sprejemati, ne pa da šele 
sklepamo o pripravi predloga. Tudi občinske skupščine se kljub raznim kri- 
tikam niso premaknile v tej smeri naprej. 2e dosedanji zakoni dajejo precej 
pooblastil občinskim skupščinam in bi se marsikaj lahko že rešilo. Na samem 
terenu tega ni opaziti. Niti ne v aktivnejšem delu raznih inšpekcij. 

Zato podpiram predlog SR Slovenije, da se inšpekcije formirajo na repu- 
bliški ravni in z enotnimi predpisi. Kolikor se bodo obdavčili delavci z višjimi 
osebnimi dohodki ali družinskimi dohodki progresivno, potem dodatno pred- 
lagam tudi, naj se progresivno obdavčijo tisti, ki imajo več kot 3 ha obdelo- 
valne zemlje. Saj vidimo, da je sedaj večji pritisk za zaposlitev ravno od ljudi 
iz kmetijstva, čeravno na drugi strani ostaja precej zemlje neobdelane. Prav bi 
bilo, da tudi taki nekaj prispevajo za razširjeno reprodukcijo ali pa v sklad 
za brezposelnost. Ce so namreč zaposleni v gospodarstvu, čeprav imajo delo 
doma, povečujejo brezposelnost. Izvršni svet predlaga določene olajšave za nad- 
urno delo za upokojence ali prosvetne delavce, ki delajo več, kot to zahteva 
delovni čas. Do neke mere se strinjaš, z druge strani pa praktično vidiš, da 
marsikatera šola noče sprejeti novih kadrov samo zato, da lahko še naprej 
ostanejo honorarne zaposlitve. In tako ostanejo mlajši kadri v prosveti brez 
službe. Kolikor bomo preveč popuščali v takšnih zadevah, se bodo pojavili tudi 
drugi, ki bodo' zahtevali podobne olajšave. Na ta način bo lahko sleherni zakon 
izgubil svoj smisel in potrebno učinkovitost. 

V materialih sem tudi zasledil zaključke glede sprejema vajencev pri za- 
sebnih obrtnikih, za katere so predlagane določene davčne olajšave, če bodo 
vzeli vajence v uk. Načeloma se strinjam s tem, vendar bi pripomnil, da se že 
sedaj javljajo razni primeri, ko morejo vajenci, predvsem prvega in drugega 
letnika, delati vse drugo razen tisto, za kar se učijo. Možne so tudi špekulacije, 
da zasebni obrtnik po dveh letih odslovi vajenca in najame drugega, samo zato, 
da dobi olajšave. Ali ne bi bilo pravilneje, da bi dajali olajšave tudi tistim, ki 
izučijo največ vajencev in da bi tudi upoštevali, s kakšnim uspehom konča let- 
nik šolanja, in kakšni so praktični izdelki vajenca. Po mojem bi se tudi to 
moralo upoštevati za olajšave. 

Ko ravno govorimo o nezaposlenosti, bi želel načeti tudi pokojninsko de- 
lovno dobo. Kolikor bi pokojninsko delovno dobo skrajšali, bi lahko zaposlili 
več, predvsem mlajših ljudi. Svoj predlog utemeljujem predvsem s tem, ker 
sedanji zakon tretira enako vse zaposlene. Po mojem mnenju pa to ni vseeno. 
Predvsem poglejmo, kakšne pogoje so imeli delavci pred vojno, med vojno 
in v povojnem obdobju. Mislim, da so tu bili precej težji pogoji, kot sedaj, 
ko imamo skrajšan delovni čas, višji življenjski standard, boljše delovne pogoje 
in tako naprej. Zato smatram, da bi se zakon moral spremeniti in po mojem 
mnenju upoštevati vsaj dve obdobji. Mislim, da za tiste generacije, ki so začele 
delati v boljših pogojih, ustreza sedanji zakon. Res je vprašanje materialnih 
dobrin, vendar kolikor bi sedanje pokojnine bolj pravilno porazdelili, ne bi bilo 
tolikšnega problema, posebno še, če upoštevamo, koliko družba daje danes za 
brezposelnost. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Klemenčič, teh predlogov ne 
smatramo kot amandmaje, temveč kot prispevke diskusiji, ko se bodo te stvari 
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konkretno reševale. Se kdo želi besedo? Ne vidim nikogar več, ki bi želel disku- 
tirati, kar pomeni, da lahko glasujemo. 

Kdor je za predlog teh sklepov in priporočil, prosim, da dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so sklepi in priporočila o zaposlenosti in zaposlovanju s tem 
soglasno sprejeti. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na razpravo o gospodar- 
jenju s sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Prosim tovariša 
podpredsednika, da prevzame vodstvo seje. 

Podpredsednik dr. D r a g o Kolar: K tej točki dnevnega reda ste pre- 
jeli poročilo analize službe družbenega knjigovodstva skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij po zaključnih računih za leto 1967 v Sloveniji. Gradivo 
je obravnaval odbor za gospodarsko programiranje in finance in je predložil 
pismeno poročilo. Odbor je obravnaval tudi predlog sklepov o poslovanju skup- 
nih rezerv gospodarskih organizacij v Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora. Predlog 
tega skupščinskega akta z datumom 1. 7. 1968 ste prejeli skupaj z gradivom. 

Predlog sklepov o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij je 
obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo, 
v katerem predlaga vrsto sprememb in dopolnitev. Glede na predlagane spre- 
membe, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija, je odbor za družbeni 
plan in finance republiškega zbora pripravil nov predlog sklepov in priporočil 
o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v Sloveniji, označen 
z datumom 8. 7. 1968. 

Predlog tega skupščinskega akta ste prejeli skupno z gradivom. Odbor za 
gospodarsko programiranje in finance je obravnaval ta novi predlog sklepov in 
priporočil in predlaga zboru, da jih sprejme. Predstavnika odbora Staneta Punger- 
čarja pa ni tu med nami, da bi dal eventualno dodatno pojasnilo. Mogoče ga 
niti ni treba. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prosim, tovariš Barborič. 

Inž. Janez Barborič: Ker iz priloženega materiala ni razvidno, bi 
želel postaviti predstavniku upravnega odbora sklada skupnih rezerv gospodar- 
skih organizacij vprašanje, če more nanj odgovoriti. Koliko je trenutno prostih 
sredstev v tem skladu? 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Besedo ima inž. Ivan Pariš, pred- 
sednik upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. 

Inž. Ivan Pariš: Vprašanje samo ne spada v okvir dnevnega reda, ker 
govorimo danes predvsem o načinu razdeljevanja sredstev skupnih rezerv, za 
kar smo se dogovorili na osnovi debate, ki je bila na tem zboru pred dobrim 
mesecem. Sklad skupnih rezerv predvideva za letos okoli 10,5 milijarde starih 
dinarjev dohodkov, in sicer iz rednih prispevkov in anuitet. Od tega je bilo 
4,5 milijarde angažiranih na osnovi pooblastil že v teku lanskega leta. Upravni 
odbor bo torej razpolagal z okoli 6 milijard in 300 milijonov starih dinarjev, 
prostih neangažiranih sredstev. Vendar teh sredstev še ni na žiro računu sklada, 
ker anuitete pritekajo tekom celega leta. Opravičujem se, ker ne morem dati 
točne številke. Kolikor tovariš poslanec želi, mu lahko dodatno pošljemo na- 
tančno številko. 
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Podpredsednik dr. Drago Kolar: Za pismeni odgovor bi bilo treba 
formulirati vprašanje kot poslansko vprašanje in bi zato prosil tovariša Bračiča, 
će želi ta odgovor, da vprašanje v pismeni obliki postavi predsedniku zbora. 

Se kdo želi besedo? Besedo ima direktor službe družbenega knjigovodstva 
za SR Slovenijo, tovariš Kersnič. 

Lojze Kersnič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dati bi hotel nekaj kritičnih pripomb k politiki upravnih odborov občinskih in 
republiškega sklada skupnih rezerv. Kot veste, je bila uporaba sredstev skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij predpisana z republiškim zakonom v letu 1966. 
Osebno menim, ne glede na to, kakšne diskusije so bile v posameznih odborih, 
da je bil ta zakon sprejet v predreformski dobi in da je tudi dejansko zavzel 
oziroma zagovarjal stališča, ki niso postavljena s tako ostrino pri dajanju po- 
sojil iz skupnih rezerv, kot je bilo zaželeno. Nekaj stališč želim zato precizirati. 

Zakon iz leta 1966, ki je preciziral nekatera stališča, je določil, zakaj se 
smejo uporabljati občinske skupne rezerve in za kaj se uporabljajo republiške 
skupne rezerve. Tu je rečeno, da se uporabljajo oziroma naj bi se ta sredstva 
uporabljala predvsem za kritje minimalnih osebnih dohodkov, za kritje izgub, 
za sanacije gospodarskih organizacij in zsa pospeševanje proizvodnje gospodar- 
skih organizacij. Republiške skupne rezerve se lahko uporabljajo za sodelovanje 
z občinskimi skupnimi rezervami, če le-te nimajo dovolj sredstev za prej nave- 
dene namene, in za pospeševanje dejavnosti posameznih gospodarskih organi- 
zacij, če imajo širši gospodarski pomen. Iz navedene uporabe vidimo, da se 
sredstva skupnih rezerv dejansko uporabljajo za iste namene, kot so se prej 
uporabljala sredstva občinskih in republiških investicijskih skladov. Postavlja 
se torej vprašanje, čemu smo likvidirali te sklade. Drugo, občinske skupne re- 
zerve, oziroma upravni odbori občinskih skupnih rezerv v glavnem vodijo po- 
litiko »Dedka Mraza«. Ta ugotovitev je točna. Posojila se odobravajo večinoma 
za mesec dni, odobravajo se praktično brez dokumentacije, a tudi uporabljajo 
se večkrat nenamensko. Ugotovili smo vrsto takih primerov, ki jih lahko do- 
kumentiramo. Glede skupnih rezerv, ki so formirane pri vseh občinskih druž- 
beno-političnih skupnostih, lahko rečem, da v glavnem obstajajo upravni odbori, 
razen v treh občinah in da v glavnem gospodarijo ti upravni odbori s temi 
sredstvi pod določenimi pritiski. 

Pri samem obravnavanju sredstev skupnih rezerv so se upravni odbori 
občinskih skupnih rezerv in republiški sklad postavili na stališče kreditiranja 
in je bilo zelo malo primerov odobravanja dotacij v lanskem letu, ki pa so bile, 
ponavljam, zelo redke. Pogoji odobravanja posojil niso zaostreni in predvsem 
pri občinskih rezervah se posojila dajejo z zelo čudnimi obrestnimi merami od 
1l0/o do 9,5'%. Najpogosteje je obrestna mera 8'°/o. Tudi odplačilni roki so zelo 
različni od 10 dni do 25 let, poprečje je nekako 5—10 let. 

Menim, da bi morali priporočiti upravnim odborom občinskih skupnih re- 
zerv, da bi natančneje določili kriterije za odobravanje posojil, ki naj bi bili 
drugačni, če gre za sanacije, in zopet drugačni če gre za izgube ali če gre 
za pospeševanje proizvodnje itd. To naj bi veljalo tako glede rokov kot tudi 
glede obrestne mere. Ti pogoji bi morali biti nekje precizirani, prav tako bi 
morala biti tudi precizirana vsaj minimalna tehnična dokumentacija, ki je 
potrebna za odobritev kredita. Republiški sklad ima vse to lepo urejeno in je 
tudi preciziral pogoje. Kot sem že prej omenil, se nekaj upravnih odborov s 
področja Celja v glavnem ni držalo predpisov in so bile izdane posebne odločbe 
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za odpravo teh pomanjkljivosti. Glede dohodkov republiških skupnih rezerv je 
treba ugotoviti, da Vi celotnih skupnih rezerv spada v republiške rezerve, z 
V3 pa so upravljali upravni odbori občinskih skladov skupnih rezerv. Glede 
republiških skupnih rezerv menim, da so republiške skupne rezerve v lanskem 
letu in tudi v prejšnjih letih opravile pomembno delo, zlasti pomembno delo 
na sanaciji in na pospeševanju gospodarske dejavnosti. Rezultatov njihovih 
naložb mi v naši informaciji nismo mogli dokončno ugotoviti, ker so naložbe 
večinoma dolgoročnega pomena in bomo skušali finančni efekt naložb repu- 
bliškega sklada skupnih rezerv analizirati v prihodnjem letu. 

Značilno za republiški sklad je tudi znatno pritegovanje drugih sredstev, 
zlasti sredstev občinskih skupnih rezerv, s čimer se je nekako začrtala določena 
politika republike. Republiški sklad je v znatni meri angažiral tudi sredstva 
bank in gospodarskih organizacij samih, tako da je bil tu v glavnem interes in 
nadzor nad kreditnimi gospodarskimi organizacijami splošen in tudi koristen. 
Občinski skladi skupnih rezerv so znašali v lanskem letu 134 milijonov, vendar 
pa je bilo od tega več kot 91 milijonov kreditov, to se pravi, da so občinski 
skladi skupnih rezerv najemali kretite, da so operirali s tujimi sredstvi. Tako 
so občinski skladi angažirali tuja sredstva v višini 44 n/o, medtem ko je repu- 
blika angažirala tuja sredstva samo za 6 %. Glede Občinskih skupnih rezerv 
je treba ugotoviti, da so imele občinske skupne rezerve zelo različno višino 
razpoložljivih sredstev, različna je bila tudi gospodarska moč občin, zaradi 
česar je bil tudi različen priliv sredstev v sklade. Različne so bile tudi stopnje, 
ker niso vse občinske skupščine predpisale 2 °/o, nekatere so tudi samo 1 %. 
62 % občinskih skladov je uporabljalo tuja sredstva, a samo 33 % jih je v lan- 
skem letu imelo 1 milijon lastnih in tujih sredstev. Kreditni potencial občinskih 
skupnih rezerv je torej v nekaterih občinah zelo majhen. Obratno pa sta samo 
dve občini v Sloveniji razpolagali z velikimi sredstvi skupnih rezerv, to sta 
občini Maribor in Lj ubij ana-Cen ter. 

Glede kreditne funkcije so občinske skupne rezerve poslovale zelo razno- 
liko. V glavnem smo ugotovili, da je šlo le za pospeševanje dejavnosti oziroma 
da so upravni odbori občinskih skupnih rezerv zelo pogosto dajali kredite za 
nabavo razne opreme, za izgradnjo skladišč, za preusmeritev objektov za razne 
majhne delavnice, za preusmeritev proizvodnje, za rekonstrukcije in majhne 
modernizacije, za usposobitev raznih gostinskih obratov in restavracij, nadalje 
tudi za sezonske zaloge, za gradnjo poslovnih prostorov, za povečanje likvid- 
nosti, za poravnavo obveznosti do dobaviteljev, za obratna sredstva; imamo pa 
tudi primere, ko so dajali kredite za osebne prejemke do polne višine, za kritje 
izgub itd. 

Ti krediti so bili v glavnem vezani na pogoje, da odobre določene kredite 
tudi banke. Pri občinskih skupnih rezervah smo tudi ugotovili, da ni bilo 
nikakega medobčinskega sodelovanja pri kreditiranju, razen v Ljubljani in Ma- 
riboru. Vendar pa je treba ugotoviti, da so občinske skupne rezerve sicer po- 
magale številnim majhnim gospodarskim organizacijam iz najrazličnejših težav 
in so imeli krediti v celoti premostitveni značaj. Podjetja so v glavnem odpla- 
čevala obroke posojil v redu, le nekaj primerov je bilo, da so podjetja anuitete 
plačala z zakasnitvijo. Upravni odbori so bili v glavnem širokogrudni in so sko- 
raj v celoti ugodili prošnjam uporabnikov kreditov. Odplačila posojil so bila 
prolongirana, ali pa se je tudi odložil začetek vračanja na kasnejši čas. 
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Ce naj bi zaključil glede skupnih rezerv, mislim, da bi bilo pametno po- 
novno prediskutirati zakon o skupnih rezervah. Rezervni skladi so v bistvu 
sredstva gospodarstva. Ce je tako, naj se tudi prelivajo v gospodarstvu. 

Sredstva rezervnih skladov zlasti občinska sredstva, so bila razdrobljena 
in bomo pri analizi ugotovili, da so bila ta sredstva v celoti zelo učinkovita. 
Ce bi 13 milijard, kolikor je bilo potrošenih sredstev, plasirali v neke večje 
objekte, bi bil rezultat mnogo večji. To se pravi, da bi morali glede razdrob- 
ljenosti sredstev vprašanje prediskutirati, glede uporabe sredstev skladov pa 
postaviti ostrejše pogoje. 

Poleg vsega tudi menim, da je nadaljnji obstoj teh skladov neutemeljen. 
O tej zadevi je razpravljala tudi republiška gospodarska zbornica, ki postavlja, 
naj bi sredstva ostala v gospodarstvu, sanacija in izgube pa naj bi pokrivale in 
reševale poslovne banke. 

Poraba sredstev skupnih rezerv bodisi za sanacije bodisi za kritje izgube 
bodisi za kritje minimalnih osebnih dohodkov dejansko pomeni reševanje pod- 
jetij, ki so zaradi slabe poslovne politike zabredle v dolgove in težave. Menim, 
da gospodarska reforma terja, da taka podjetja po vseh načelih ekonomike in 
reforme propadejo oziroma bi jih bilo treba likvidirati. Ce pogledamo dalje, 
vidimo, da pokrivanje izgub plačujejo tista podjetja, ki poslujejo aktivno, ki 
poslujejo dobro. Postopek je torej tak, da dobra podjetja rešujejo slaba podjetja, 
kar je v očitnem nasprotju z reformskimi načeli. Na ta način se podaljšuje ži- 
votarjenje slabo poslujočih podjetij, ob tem pa se hkrati na splošno poslabšuje 
ekonomski položaj tistih podjetij, ki rešujejo slabo poslujoča podjetja. Kolikor 
bodo sredstva skladov skupnih rezerv ostala, bi morali za porabo teh sredstev 
postaviti ostrejše kriterije, saj nima nobenega smisla, da se tolerirajo podjetja, 
ki že več let životarijo, že več let poslujejo na meji rentabilnosti. Prav bi bilo, 
da se taka podjetja ne rešujejo samo s krediti za izgube in s krediti za sanacije, 
temveč je treba tu postaviti neke nove kriterije. Glede sanacijskih kreditov za 
izgube, kot sem že uvodoma rekel, menim, da morajo biti ti krediti predvsem 
zadeva pristojnih poslovnih bank, ker so ta podjetja vezana in bi morale po- 
slovne banke prevzeti vso odgovornost za njihovo poslovanje. 

Glede na to, da so bili ukinjeni investicijski skladi, ne obstoja danes 
noben razlog in nobena potreba več, da poleg bank obstojajo še neki rezervni 
skladi izven poslovnih bank. Kolikor bodo torej skladi še ostali, pa bi morala 
postati politika kreditiranja podjetij, ki imajo izgube, ki jih je treba sanirati, 
še bolj načrtna in ostra in bi se morala sredstva porabiti predvsem preventivno, 
kot to dela rezervni sklad, to je razširitev zmogljivosti in za odpiranje novih 
delovnih mest. 

Ce bi končno ocenil politiko skladov, mislim, da so skladi v celoti odigrali 
v predreformski dobi določeno pozitivno vlogo. Ti skladi so v znatni meri tudi 
pripomogli k intenziviranju proizvodnje, k odpiranju novih delovnih mest, ven- 
dar pa bi predlagal, da bi se ti skladi postopoma ukinili. Kolikor pa bi skladi 
še dalje ostajali, naj bi prispevki oziroma stopnje med republiko in občinskimi 
skladi ostali. neizpremen j eni. Hvala lepa. 

Podpredsednik Drago Kolar: Še kdo želi besedo? Tovariš Polajnar. 

Tone Polajnar: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci. Pred seboj 
imam dva dokumenta, priporočila in stališča o problemih obrti, ki jih je se- 
stavila posebna skupina poslancev, v kateri sem deloval tudi jaz in stališča 
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o problematiki skupnih rezerv. V teh dveh dokumentih vidim določeno nesoraz- 
merje. Skupina poslancev in zbor je tudi to solucijo sprejel, govoril o pripo- 
ročilih občinskim skupščinam, naj občinske skupščine namenijo sredstva skla- 
dov skupnih rezerv tudi za razširjeno reprodukcijo obrti, da se s tem doseže 
tudi bančna soudeležba in tako naprej. O istih sredstvih smo govorili tudi v 
problematiki zaposlovanja. V 2. točki nalog in priporočil odbor za ekonomsko 
politiko, za družbeni plan in finance odločno odklanja vse tisto, kar smo navedli 
v prejšnjih dokumentih, saj pravi takole: sredstva skupnih rezerv naj upravni 
odbori namenijo predvsem za razne sanacije, torej za namene, da se preprečijo 
izgube in za modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječih kapacitet. V nobenem 
primeru pa naj ne služijo za novogradnje, za katere bi morali sredstva zagoto- 
viti iz drugih virov. Zboru postavljam vprašanje, če lahko v dveh različnih 
dokumentih o istem vprašanju postavimo dva različna sklepa, ki govorita, da 
lahko sredstva skupnih rezerv občinske skupščine namenijo za razširjeno repro- 
dukcijo, na drugi strani pa govorimo o tem, naj se sredstva skupnih rezerv za 
ta namen ne uporabljajo. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Ali imaš konkreten predlog? 

Tone Polajnar: Mislim, da bi bilo umestno formulaciji... »za mo- 
dernizacijo in rekonstrukcijo obstoječih kapacitet« dodati »ter razširjeno repro- 
dukcijo«. Izpustili pa naj bi v celoti stavek, ki sledi: »V nobenem primeru pa 
naj ne služijo za novogradnje, za katere bi morali sredstva zagotoviti iz drugih 
virov.« 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Ali želi še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če nihče, potem se moramo dogovoriti, tovariš Polajnar, ali boš pred- 
ložil pismeni amandma? Potem se mora seveda sestati odbor in razpravljati o 
amandmaju. Besedo ima Miran Goslar. 

Miran Goslar: Opravičiti se moram, ker nisem slišal cele diskusije 
tovariša Polajnarja. Vendar na podlagi tega, kar sem slišal, sodim, da ni no- 
benega protislovja v obeh dokumentih, ki ju je navajal. 

Gre namreč za to — vsaj tako sem jaz razumel ta tekst — da je lahko tudi 
razširjena reprodukcija sanacija podjetja. Pač pa je poudarek v tem doku- 
mentu na tem, naj se sredstva skladov skupnih rezerv ne bi namenjala za no- 
vogradnje, to se pravi za financiranje in izgradnjo nekih novih objektov, bodisi 
v sklopu obstoječih podjetij ali pa celo novih podjetij, temveč naj bi skladi 
služili predvsem za vse tiste oblike, ki pomenijo razvijanje obstoječih kapa- 
citet obstoječih podjetij, določene rekonstrukcije, modernizacije in tako naprej, 
ki imajo sanacijski karakter, bodisi preventivni, pa tudi kurativni. Zato osebno 
v tem tudi ne vidim protislovja. Ce pa bi mi s temi sredstvi financirali na pri- 
mer odpiranje nekih novih obrtnih industrijskih ali ne vem kakšnih drugih 
podjetij, potem bi bilo seveda to protivno duhu teh priporočil. V bistvu je 
namreč vsako financiranje v neko modernizacijo lahko razširjena reprodukcija 
po Svojem karakterju. Ne vem, če sem povsem zadel. 

Slišal sem namreč samo zadnje misli tovariša Polajnarja in kolikor gre za 
to in kolikor to točno interpretiram, potem tu ni nobene razlike med stališči. 
Namen tega priporočila je predvsem neko logično nadaljevanje razprave, ki 
smo jo že imeli na odborih, predvsem pa v tem, da se skupščina jasno izjasni 
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o tem, da ni niti za ukinjanje niti za zmanjševanje prispevka v skupne re- 
zerve. Tu mislim predvsem na to, kar je govoril o tem tovariš Kersnič, naj bi 
se skupne rezerve ukinile. Gre torej za ravno obratno stališče. Vse ostale do- 
sedanje diskusije so pokazale, da smo zelo enotno za to, da skladi skupnih 
rezerv ostanejo in da nismo za to, da se te milijarde, ki se skozi ta sredstva 
zbirajo, vložijo v enega ali dva nova objekta, temveč za to, da se obstoječim 
podjetjem in obstoječim kapacitetam pomaga takrat, kadar zaidejo v težave in 
tako dalje. V tem je torej bistvena razlika in bistven pristop k problemu skup- 
nih rezerv. Ta stališča so namenjena tudi zveznim organom, ker so se tudi tam 
pojavila nekatera mišljenja, da je treba zaradi razbremenitve gospodarstva 
zmanjšati oziroma ukiniti ta prispevek. 

Namesto, da bi iskali razbremenitve gospodarstva tam, kjer se sredstva 
gospodarstva prelivajo v sfero izven gospodarstva, to je v splošni potrošnji, jih 
pa iščemo tam, pri tistih sredstvih, ki so že itak sredstva gospodarstva. V tem 
je bistvo teh stališč. Zato moramo jasno povedati stališče republiške skupščine 
v zvezi z raznimi eventualnimi predlogi in razmišljanji, tudi na zveznem nivoju, 
v zvezi s temi vprašanji. V tem je osnovni poudarek tega dokumenta, vsaj tako 
sem ga jaz razumel. 

Ce je to spomo, potem o tem diskutirajmo! Ne vem, tovariš Polajnar, če 
sem zadel bistvo tega, o čemer ste tudi vi govorili, ker nisem bil ves čas 
prisoten. 

Tone Polajnar (iz klopi): Ne mislim dati amandmaja. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Kolikor ne želi nihče več govoriti, zaključujem razpravo in lahko prei- 
demo na glasovanje o predlogu sklepov in priporočil o poslovanju skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. Glasujemo o dokumentu z da- 
tumom 8. 7. 1968. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Kdo je proti? (1 poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepov in priporočil sprejet. 
S tem je 8. točka zaključena. 
Prosim predsednika zbora tovariša Goslarja, ki je prisostvoval usklajevanju, 

da vodi sejo naprej. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot sem 
vas že prej obvestil, je republiški zbor sprejel zakon o prispevku za stanovanja 
za borce v drugačnem besedilu kot mi. Poleg tega pa je republiški zbor sprejel 
tudi zakon, ki ga mi nismo sprejeli, to je zakon o dopolnitvah zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov. V zvezi s tem je prosil predstavnik izvršnega sveta 
tovariš Štrukelj, da nam obrazloži situacijo, ki je nastala v zvezi s tem, in če 
se strinjate, bi mu jaz zdaj dal besedo. Glede zakona o prispevku za udeležence 
narodnoosvobodilne vojne za graditev stanovanj, pa bi šli na ponovno obrav- 
navo s tem, da se predhodno sestaneta oba pristojna odbora. Tovariši iz pri- 
stojnega odbora republiškega zbora že čakajo v sobi 84. Prosim pa, da bi 
poslanci odbora republiškega zbora toliko časa še počakali, da bi člani našega 
odbora, ki so pristojni tudi za zakon, o katerem bo govoril tovariš Štrukelj, 
ostali še toliko časa tu v dvorani, da bi poslušali njegova izvajanja in šele 
potem šli na skupno obravnavo s tovariši iz republiškega zbora. Ali se strinjate, 
da nastopi tovariš Štrukelj, član izvršnega sveta? Besedo ima tovariš Štrukelj. 
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Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite, da vam v kratkem obrazložim, kakšna situacija je nastala v zvezi z 
vašim sklepom, da ne sprejmete zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov. 

Ce ne bi bila situacija takšna, kakršna je, se verjetno izvršni svet ne bi 
odločil še na današnjem zasedanju, kar mogoče ne bi bilo čisto v duhu poslov- 
nika, iti pred vas in formulirati predlog, da bi ponovno razpravljali o tem. 
V republiškem zboru namreč v 13. in 14 točki dnevnega reda obravnavamo 
zaključni račun proračuna in rebalans proračuna, da rešimo vprašanje financi- 
ranja šolstva, ki je nastalo, kot sami veste, z zahtevo prosvetnih delavcev in 
prosvetnih ustanov izobraževanja, da primaknemo 2 250 000 000 dinarjev. Ko- 
likor vi tega zakona danes ne sprejmete, oziroma, kot se je zgodilo, da niste 
sprejeli predloga zakona, potem seveda tudi organizacijsko-politični zbor ne 
more sprejemati v tej zvezi nobenih odločitev in bi praktično rešitev za pro- 
sveto in za izobraževanje ostala na mrtvi točki in praktično tega problema ne 
bi mogli rešiti. 

Slišal sem vaše razloge in vam moram povedati, da so vladali enaki po- 
misleki in razlogi, tako tehtni in preudarni, kakršne je bilo slišati na vašem 
zboru o tem, da je ta odločitev neprincipialna in tako dalje, tudi v izvršnem 
svetu. Seveda pa ni samo to. Izraženo je bilo tudi stališče, da so to dohodki 
republiškega proračuna in se naj denar zato iz proračuna vrne. Kakšna je fi- 
nančna tehnika, vam bom jo skušal na kratko obrazložiti in boste videli, da 
nismo imeli druge poti, kakršno smo vam predlagali. 

Da ni bilo mogoče najti drugih poti za rešitev tega vprašanja, verjetno 
veste sami. V izvršnem svetu odgovarjam za proračun in moram reči, da pro- 
računska sredstva 3 200 000 pri porastu proračuna za 6 in pol °/o ob splošnem 
porastu stroškov in zahtev ob sprejetih stališčih, naj proračun ne bi porasel več, 
kot znaša porast družbene proizvodnje in ob sprejetem stališču, da se ne za- 
dolžujemo, tovariši, nismo mogli storiti drugega kot to, da je bil proračun 
tako varčevalno sestavljen. V okviru tako tesnega proračuna izvršni svet Slo- 
venije razpolaga samo z 80 milijoni dinarjev rezerve. Zahtevkov z različnih 
področij za ta sredstva republike pa je cela vrsta in je prav resno vprašanje, 
kako bo možno financirati vsaj najnujnejše potrebe. 

Mi smo seveda zelo odločeni vztrajati na stališčih, ki so bila sprejeta na 
tej skupščini, da se ne zadolžujemo in da ne sprejemamo nobenih zahtevkov 
razen tistih, ki jih je ta skupščina sprejela in da jih krijemo z denarjem, s 
katerim razpolagamo. Ugovor, da je republiški proračun tisti, ki bo praktično 
razpolagal s temi sredstvi, je točen. Vendar navidezno zaradi tega, ker smo 
izračun republiške izobraževalne skupnosti, kakršna je v tem materialu, spre- 
jeli, saj nismo imeli nobenih drugih izračunov. Vendar smo rekli, če je to točno, 
kar glede izobraževalne skupnosti trdite, potem mi ne sprejemamo tega, da vam 
bomo morali iz proračuna plačati blizu 900 milijonov dinarjev, oziroma toliko 
in toliko milijonov. Ce realizacija pač ne bo tolikšna, kakor vi predvidevate, a 
mislimo, da ne bo tolikšna, potem prejmite toliko, kolikor ste vi za to izraču- 
nali. Druge poti mi tu nismo imeli in zato je tudi tehnika proračuna taka, ka- 
kršno smo vam pravkar obrazložili. 

Tovariši poslanci, morda še nekaj o postopku. Rekel sem že, da ni običajno, 
da bi še isti dan, ko je zbor sklenil, da zavrne zakon, o njem ponovno raz- 
pravljal, kar ni predvideno niti v tem posloniku v 314. členu, ki sicer govori 
o usklajevanju besedila. Do usklajevanja zakona sploh ni prišlo, ker zakona 
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sploh sprejeli niste. V četrtem odstavku 314. člena pa je tudi rečeno, da zbora 
v 6 mesecih ponovno obravnavata predlog oziroma še prej, kar pomeni, da 
kadarkoli. Ce sprejmete ta predlog, lahko ponovno obravnavate tudi danes, saj 
ni nobenih časovnih omejitev. Seveda pa v tem primeru prepuščamo rešitev 
vaši odločitvi. Mi smo dolžni obvestiti vaš zbor o nastali situaciji. Čutimo se 
odgovorne kot poslanci, kot izvršni svet, prav tako kot vi za nastalo situacijo, ki 
je dobro znana iz časopisov, saj so vsi pisali o tem, že govorih v raznih naših 
zborih itd. Zato vas tovariši poslanci prosim, da razumete ta predlog in ga tako 
ustno formuliramo, če dovodiš tovariš predsednik: izvršni svet Slovenije pred- 
laga, da gospodarski zbor Socialistične republike Slovenije ponovno razpravlja 
o zakonu o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov. Če smatrate, 
naj bi zakon veljal samo za to leto, tako sem tudi slišal, naj bi bil ta predlog 
poslan. Mislim, da ne bi bilo zadržkov, da bi tak dopolnilni predlog zakona tudi 
sprejeli. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: V skladu s 314. členom poslovnika, na 
katerega se je tovariš Štrukelj skliceval, je dejansko možno dati zakonski 
predlog, ki ni bil sprejet, če oba zbora sporazumno odločita, na dnevni red 
tudi pred potekom 6 mesecev. To pomeni, da glede na sam poslovnik ni zadrž- 
kov, da ne bi predloga zakona obravnavali. 

Prosim, da bi tovariši iz odbora šli v sobo 84 na posvetovanje s svojimi 
kolegi iz republiškega zbora o tem zakonu in o zakonu za graditev stanovanj 
za borce in nam potem poročali o stališču, nakar bi nadaljevali z razpravo. 

Odrejam 25 minut odmora, kar pomeni, da nadaljujemo sejo ob 19. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.35 in se je nadaljevala ob 20. uri.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo s sejo. Odbori so v času, 
ko smo čakali, usklajevali in skušali najti rešitev iz zagate, v kateri smo zaradi 
različnega besedila pri zakonu o prispevku za graditev stanovanj za udeležence 
NOV in pri predlogu zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka 
od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev tega davka in glede tega, 
da nismo sprejeli zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov, 
republiški zbor pa ga je sprejel. 

Prehajamo najprej na poročilo odbora v zvezi z zakonom o prispevkih za 
graditev stanovanj za udeležence NOV. Besedo ima poročevalec odbora, tovariš 
Mihael Savinek. 

Mihael Savinek: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za gospo- 
darsko programiranje in finance gospodarskega zbora in odbor za urbanizem 
ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora sta sprejela 
naslednje spremembe in dopolnitve v predlaganem zakonu. 

K 1. členu: v šesti vrsti se »25 °/V« črta in nadomesti za »201)/o-«. Zadnji 
stavek tega člena se črta. 

K 2. členu: Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Sredstva v letu 1968 morajo odvesti delovne in druge organizacije na poseben 
račun pri centrali službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije, najkasneje 
pa ob zaključnih računih za leto 1968«. Hkrati je bilo sprejeto skupno pripo- 
ročilo, ki se glasi: »Hkrati pa sta sprejela dopolnitev predloga sklepa, ki se 
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dopolni s tem, da se za zadnjim stavkom doda besedilo: »Hkrati bo na podlagi 
do takrat izvršenih izračunov predlagala morebitne potrebne spremembe pri- 
spevka iz prvega člena zakona o prispevku za graditev stanovanj za udeležence 
NOV v skladu z ugotovljenimi potrebami.« 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Slišali ste predlog obeh odborov 
in nadaljujemo z obravnavo zakonskega predloga. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ker nihče ne želi besedo, lahko glasujemo. Glasujemo torej hkrati o 
predlogu, ki sta ga dala oba odbora, in sicer k 1. členu in k 2. členu. Prvi člen 
ima samo to spremembo, da, se v prvotnem tekstu, ki smo ga mi sprejeli, name- 
sto »15 io/o« postavi »20 %►«, zadnji stavek pa, ki smo ga mi že prvotno črtali, 
ostane črtan. Pri drugem členu pa se doda nov 2. odstavek, ki ga je tovariš 
Savinek citiral,, ki je v bistvu takšen, kot je bil prvotno amandma našega 
odbora. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Kdo je proti? (En poslanec dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (Trije 
poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor sprejel predlog odbora z večino glasov. 

Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je na 
predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka. 

Prosim poročevalca, tovariša Mirana Glušiča, da da poročilo. 

Inž. Miran Glušič: Tovariši in tovarišice poslanci. V zvezi z vlogo 
Planinske zveze, kjer smo oprostitev republiškega davka vezali na istočasno 
oprostitev tega davka občinske skupščine, gre za to, da smo upoštevali tu samo 
domove planinskih društev. Obstojajo pa tudi različni drugi domovi, o katerih 
ni bilo govora oziroma od katerih lahko pričakujemo podobne vloge, kot jo je 
predložila Planinska zveza. To so recimo domovi sindikatov, Zveze borcev, 
mladine, podjetij itd. O teh danes ni bilo govora in z zakonom plačevanja 
republiškega davka teh ne oproščamo. To je eden od razlogov, ki govori za to, 
da ne bi oproščali Planinskih društev plačevanja tega davka. 

Z oprostitvijo republiškega davka od alkoholnih pijač ne pospešujemo 
planinstva, ker je alkohol v bistvu sovražnik za planinstvo. Zato naj bo ta 
tudi obdavčen. Nadalje gre za razmejitev, kaj so postojanke in kaj so planinski 
domovi. Na odborih je bilo poudarjeno, da je danes že veliko modernih komu- 
nikacij do planinskih domov, razne žičnice, asfaltne ceste in tako dalje. Vemo, 
da je tudi danes dopoldne že bilo govora o tem, da se ponekje na veliko popiva 
in se smatra, da naj bi bile alkoholne pijače ustrezno obdavčene. Poleg tega pa 
bi prišlo pri občinskih skupščinah pri določevanju davka do izsiljevanj: češ 
republika je oprostila Planinska društva, zato naj to storijo še občine. Zato 
sta odbora sprejela stališče, da Planinska društva ne bi bila oproščena plače- 
vanja tega davka na alkoholne pijače. 

Predsednik Miran Goslar: Slišali smo torej, da naš odbor, ki je 
prvotno dal amandma in ki smo ga izglasovali, ta amandma umika. Zeli kdo 
razpravljati. (Ne javi se nihče.) Torej glasujemo o tem, kar je predlagal tovariš 
Glušič, da se novi 3. člen, ki smo ga prvotno izglasovali, opusti in da 4. člen 
postane zopet tretji. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
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slanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Pet poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva poslanca.) Ugotavljam, da je spremenjeni zakon z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na razpravo in glasovanje o predlogu zakona o dopolnitvah 
zakona o prispevkih in davkih občanov. Izvršni svet ima nov predlog. Prosim 
predstavnika izvršnega sveta, da obrazloži novi predlog. 

Zaradi trenutne odsotnosti predstavnika izvršnega sveta, ki razlaga pred- 
log zakona v republiškem zboru, moramo nekoliko počakati. 

Medtem lahko glasujemo še o dodatnem sklepu k zakonu o prispevku za 
stanovanja borcev. Tovariš Savinek je predlagal, da se k sklepu, ki smo ga 
izglasovali že prvotno, doda še odstavek, da bodo na podlagi izračunov predla- 
gane morebitne potrebne spremembe prispevka iz prvega člena zakona o pri- 
spevku za graditev stanovanj za udeležence NOV v skladu z ugotovljenimi po- 
trebami. Gre v bistvu za dopolnitev sklepa, ki smo ga prvotno izglasovali s tem 
drugim odstavkom. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da je dodaten sklep soglasno sprejet. 
Glede nadaljnjih sej vam ne morem nič čvrstega reči. Vse kaže, da ne 

bomo imeli več seje pred počitnicami, ki so pravzaprav po poslovniku nastopile 
že pred dvema dnevoma, vendar pa ne izključujem možnosti, da ne bi zaradi 
nekaterih zveznih zakonov, ki bodo v kratkem sprejeti in po katerih bodo 
republike dobile nekatera pooblasila na področju davčne politike prišlo do kakih 
predlogov zakona s tega področja. Zato vam ne morem povsem zagotoviti, da 
je to zadnja seja pred počitnicami. Kolikor bo potrebna še kakšna seja, boste 
seveda pravočasno obveščeni. 

Besedo ima tovariš Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Upam, da sem prav 
razumel, za kaj gre, da moram v ustni obliki podati predlog zakona. Če mi 
dovolite, dajem predlog, da vaš zbor obravnava zakon o dopolnitvah zakona o 
prispevkih in davkih občanov v takšnem tekstu, kakršen je bil dan v predlogu 
z dne 18. 6. 1968, z dodatkom, da se ta zakon uporablja samo za leto 1968. 

Predsednik Miran Goslar: Kam pride ta dodatek? 

Jožko Štrukelj: Ta dodatek je lahko v 2. členu, lahko pa tudi v 
tretjem odstavku 1. člena. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, če ponoviš tekst. Mislim, da bi 
dodatek še najbolj sodil v 2. člen. 

Jožko Štrukelj: Po mojem bo najbolj jasno, če se precizirano na- 
piše, da se uporablja od 1. januarja do 31. decembra 1968. leta. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Ce je kdo tukaj, ki skrbi za 
redakcijo teksta, ga pozivam, da pove eventualne pripombe k temu predlogu. 

Drugi člen bi se torej glasil tako: Ta zakon začne veljati 8. dan po objavi 
v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1968 in velja 
za leto 1968. 

Uzakonja se oprostitev. Ta pa vedno lahko velja za nazaj, če nekomu nekaj 
daš, če pa vzameš, pa ne sme imeti retroaktivne veljavnosti. 
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Stane Simšič (iz klopi): Zakonodajno-pravna komisija je predlagala, 
da se uporabi beseda »učinkuje od 1. 1. 1968«. 

Jožko Štrukelj: Če tovariš predsednik dovoli, bi predlog ponovno 
obrazložil. Prvi člen k 1. odstavku ostane tak, kot je in se glasi: »V 42. a členu 
zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7-59/67, št. 36-290/67 
in št. 5-12/68) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »V letu 1968 določbe 
prejšnjega odstavka ne veljajo za prejemke, ki se izplačujejo iz sredstev iz- 
obraževalnih skupnosti. 

2. člen: Ta zakon začne veljati 8. dan po objavi v uradnem listu, učinkuje 
pa od 1. januarja 1968. leta«. S tem je tudi sprejet amandma zakonodajno- 
pravne komisije. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam razpravo. Pozivam predstav- 
nike zakonodajno-pravne komisije, da se oglasijo v razpravi, predvsem pa 
člane našega odbora, ki so z republiškim odborom zasedali? Tovariš Pungerčar. 

Stane Pungerčar: Odbor se je postavil na stališče, naj bi veljal 
ta zakon samo za leto 1968, s čimer je obenem tudi postavljeno, da je že za 
leto 1969 treba urediti vprašanje financiranja izobraževanja na normalnejši 
način. Zato predlaga odbor, da se sprejme zakon s spremembami, ki jih je 
predlagal predstavnik izvršnega sveta. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije. 

Stane Simšič: Formulacija je identična s stališčem zakonodajno- 
pravne komisije. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi še razpravljati? Prosim tovariš 
Lamut. 

Franc Lamut: Rad bi dal samo nekaj principialnih stališč v zvezi z 
današnjo razpravo. Menim, da bi morali začeti verjetno najprej že pri sistemu 
dela naših odborov. Sodim, da bi bilo treba uveljaviti prakso, da bodo v bodoče 
materiali za zasedanje zbora bolj proučeni. To se nanaša na stališča naših od- 
borov, ki razpravljajo o materialih, predvsem pa apeliram na predlagatelje, 
naj bodo predlagani zakoni po hitrem postopku ali skrajšanem postopku res 
temeljito in mogoče celo bolj pripravljeni, kot tisti, ki se uveljavljajo po red- 
nem postopku. Verjetno smo naš poslovnik in tudi naš sistem skupščinskega 
dela zapisali zato, da bomo vnesli v svoje delovne navade red, spoštovanje 
drug do drugega in da bomo sprejemali res take aktualne zaključke, ki so v 
interesu naše družbene skupnosti, ki jo predstavlja ta parlament. 

Tako smo danes pri teh zakonskih osnutkih sprejeli kompromisne rešitve 
in zato ne bi želel zapustiti te dvorane z občutkom, da smo morda zavzemali 
nepravilna stališča, ali po domače rečeno, pod nekim psihološkim pritiskom. 
Mislim, da s takimi občutki ne moremo iti iz te dvorane. V zvezi s tem, bi 
rad glasno pred tem domom povedal, da apeliram na izvršni svet, da v bodoče, 
če prihaja s takimi zakonskimi osnutki pred skupščino, naj bodo ti osnutki res 
temeljito pripravljeni in s temeljito obrazložitvijo, predvsem še tedaj, kadar 
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predlaga obravnavanje in sprejemanje po skrajšanem postopku. Tako bi se 
lahko v dokajšnji meri izognili dilemam in zagonetnim situacijam, ki včasih 
ustvarjajo mučno vzdušje, predvsem v našem zboru, kot da je naš gospodarski 
zbor vedno tisti, ki nekaj komplicira. 

Tovariš Štrukelj nam je kot član izvršnega sveta obrazložil in utemeljil 
potrebo po izjemni rešitvi financiranja šolstva, vendar se moramo vsi zavedati, 
da je to kratkoročna rešitev, ki je za letošnje leto verjetno edino možna za 
rešitev problemov v šolstvu in da verjetno tako velike politične odločitve samo 
s formalnim glasovanjem ali pa z nepreštudiranim glasovanjem ne bi mogel in 
ne bi smel ta zbor prevzeti nase, ker bi bile posledice katastrofalne. Čeprav 
je tako reševanje protiprincipialno, vendar ob upanju, da je to zadnja in iz- 
jemna taikšna obravnava in takšno reševanje, podpiram predlog, ki ga je dal 
predstavnik izvršnega sveta, da bi ta zakon s takimi dopolnitvami le sprejeli. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi še razpravljati? (Nihče.) To po- 
meni, da lahko glasujemo. Najprej glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije, ki je predlagala v 2. členu, da se namesto besede »uporablja«, upo- 
rabijo besede »učinkuje pa za čas od 1. januarja 1968 dalje«. 

Egon Prinčič: Mislim-, da ni v redu, da razpravljamo in glasujemo 
o amandmaju, ker imamo sedaj popolnoma nov zakonski predlog, zakonodajno- 
pravna komisija pa tega predloga ni obravnavala. Pred nami je ustni predlog 
izvršnega sveta, ki ga je dal danes pred zborom in ga obravnavamo. Mislim, 
da je prav, da se da tudi na glasovanje vprašanje, ali je prav, da predlog ob- 
ravnavamo po skrajšanem postopku. 

Predsednik Miran Goslar: Dobro, to naj razumem kot formalni 
predlog, da glasujemo najprej o tem, ali gremo na obravnavo tega zakona po 
skrajšanem postopku in ne glede na roke. Si tako mislil? 

Egon Prinčič (iz klopi): Da. 

Predsednik Miran Goslar: Dobro. Potem dajem najprej to na gla- 
sovanje. Ali ste za to, da obravnavamo ta zakon po skrajšanem postopku in 
ne glede na roke? Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Hvala.) Kdo je proti? 
(Dva poslanca.) Kdo se je vzdržal? (Štirje poslanci.) Smo torej za tak postopek. 
V zvezi z obravnavo pozivam, če želi še kdo razpravljati kot nadaljevanje dose- 
danje razprave? (Nihče.) Kot vidim, nihče ne želi več razpravljati. Torej gla- 
sujemo o zakonu v celoti, kot ga je predložil predstavnik izvršnega sveta s tem, 
da se od besedila, ki ga imamo pred seboj, razlikuje v drugem odstavku 1. 
člena »v letu 1968 pa določbe prejšnjega odstavka« in tako naprej. In pa v 
2. členu namesto »uporabi« »učinkuje za čas«. 

Kdor je za ta zakon naj prosim dvigne roko. (26 poslancev dvigne roko.) 
Kdo je proti? (7 poslancev.) Kdo se je vzdržal glasovanja? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zakon o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih 
občanov v našem zboru z večino glasov sprejet. S tem je dnevni red seje iz- 
črpan. 

Zaključujem sejo in se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

(Seja je bila končana ob 20.30.) 



PROSVETNO- KULTURMf ZBOR 

45. seja 

(10. julija 1968) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci. Zače- 
njam 45. sejo prosvetno-kulturnega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili naslednji poslanci: Marija Faganeli, Zofka 
Kodrič, Majda Slajmer-Japelj in Vanda Škodnikova. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Predlog dnevnega reda današnje seje je naslednji: 
1. odobritev zapisnika 44. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. prosvetno-pedagoška služba v SR Sloveniji; 
4. učni uspehi učencev v osnovni šoli; 
5. zaključni račun za leto 1967 in finančni načrt za letošnje leto sklada 

SR Slovenije za pospeševanje založništva; 
6. zaključni račun za leto 1967 in finančni načrt za leto 1968 sklada za 

pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov; 
7. zaključni račun za leto 1967 in finančni načrt za leto 1968 Prešernovega 

sklada; 
8. akcijski program komisije SR Slovenije za telesno kulturo v letošnjem 

letu. 
Ima kdo od navzočih poslank oziroma poslancev k predlaganemu dnevnemu 

redu kako pripombo oziroma dopolnitev? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem za današnjo sejo 

zbora povabil poleg predstavnikov izvršnega sveta, republiškega sekretariata za 
prosveto in kulturo, republiške konference SZDL, republiškega odbora sindi- 
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kata delavcev družbenih dejavnosti in centralnega komiteja Zveze mladine, 
še izobraževalno skupnost SR Slovenije, zavod za šolstvo SR Slovenije, peda- 
goški inštitut, katedro za pedagogiko na filozofski fakulteti in predstavnike 
obravnavanih republiških kulturnih skladov in komisije SR Slovenije za te- 
lesno kulturo. 

Vse vabljene v vašem imenu vabim k sodelovanju v razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 44. seje zbora. 

Ima k osnutku zapisnika kdo od vas kakšno dopolnitev ali spreminjevalni 
predlog? (Ne javi se nihče.) 

Če ne, ugotavljam, da je zapisnik 44. seje soglasno odobren brez sprememb 
in dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vpraša- 
nja. Na zadnji seji zbora sta poslanca dr. Lev Premru in Stanko Skaler ustno 
zastavila poslanski vprašanji. Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje po- 
slanca dr. Leva Premrua, ki sprašuje, kako se je razdeljeval nacionalni dohodek 
v Sloveniji v zadnjih petih letih, odgovoril član izvršnega sveta, tovariš Rino 
Simoneti. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odgovor na vprašanje poslanca dr. Leva Premrua je naslednji: 

1. V SR Sloveniji je bil v zadnjih petih letih dosežen naslednji narodni 
dohodek. Začenjam z letom 1963. 

V milijonih 
din 

(tekoče cene) 
Verižni Delež v ND 
indeks SFRJ v ♦/• 

1963 6 825 ... 16,3 
1964 9 055 133 16,2 
1965 11 267 124 15,3 
1966 13 508 120 14,7 
1967 14 254 105 15,2 

Stopnja rasti narodnega dohodka se je v zadnjih letih iz leta v leto zniže- 
vala. Na rast narodnega dohodka niso vplivala samo gospodarska gibanja, tem- 
več tudi sistemske spremembe. V letu 1965 se je na primer povečal narodni 
dohodek zaradi povečanja cen ob reformi za okoli 20 °/o, na nizko rast v 
letu 1967 pa je poleg nizke realne stopnje rasti proizvodnje vplivalo tudi pove- 
čanje amortizacije, kot posledica revalorizacije osnovnih sredstev. Spremembe 
v amortizaciji v določeni meri zmanjšujejo vrednost primerjave posameznih 
oblik potrošnje z narodnim dohodkom. 

Zato tudi organizacija Združenih narodov v svojih publikacijah uporablja 
pri prikazovanju struktur potrošnje družbeni proizvod. Izhajam v odgovoru po- 
slanca iz delitve družbenega proizvoda. 

2. Ostvaritev, delitev in razpoložljivi družbeni proizvod na področju SR 
Slovenije je bil v letih od 1963 do 1967 naslednji: 
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Znesek v mrd. din Verižni indeks 
1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 

Družbeni 
proizvod. 7,4 9,8 12,1 14,6 15,6 133 124 120 107 

Prispevki federacije 
zmanjšani za priliv 
sredstev po kreditih 
za investicije in drugih 
virih 1,4 1,5 1,3 1,4 2,1 103 88 111 149 

Razpoložljivi družbeni 
proizvod na področju 
SR Slovenije 6,0 8,3 10,8 13,2 13,5 140 130 121 103 

V letih 1963 do 1966 je bil porast sredstev, izločen za pokrivanje splošnih 
družbenih potreb federacije, nižji od rasti družbenega proizvoda Slovenije. V 
letu 1967 pa so sredstva za federacijo močno porasla, čeprav je bil v tem letu 
dosežen najnižji porast družbenega proizvoda v zadnjih petih letih in kljub 
temu, da je bilo z načeli reforme predvideno večanje materialne osnove nepo- 
srednih proizvajalcev. Predvidevamo, da bo tako izjemno povišanje izdatkov 
za potrebe federacije ostvarjeno tudi v letu 1968 in da je to posledica nekaterih 
fiksnih obvez federacije, ki so bile programirane na drugačen trend gospodar- 
skih gibanj kot smo ga dosegli. Smo za večjo odvisnost izpolnjevanja vseh 
obvez od splošnih gibanj gospodarstva. Predlagamo strpno proučevanje vseh 
načrtov in njihovo usklajevanje z možnostmi, pri čemer naj bo splošna škoda 
za razvoj jugoslovanskega gospodarstva čim mogoče manjša. 

Pri tem zaradi posebnih ekonomskih in splošno socialnih in kulturnih po- 
treb in zato tudi zahtev Slovenije ne moremo mimo dejstva, da se je delež 
federacije v družbenem proizvodu Slovenije gibal po letih takole: 

Delež federacije 
Leto od družbenega 

proizvoda v 'In 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

19,2 

14,8 

10.5 

9,8 

13.6 

Primerjave letnega prirasta družbenega proizvoda in njegovo delitvijo 
med izločanjem za federacijo in ostankom razpoložljivim za potrošnjo v SR 
Sloveniji kažejo, da je prišlo v letu 1967 v primerjavi s prejšnjimi leti do 
bistvenega premika v škodo ostanka družbenega proizvoda razpoložljivega v 
SR Sloveniji. 
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— v tekočih cenah 
— v milijonih din 

1964- 1965- 1966- 1967- 
1963 1964 1965 1966 

Prirast družbenega proizvoda 2429 2314 2436 1089 
od tega: 
— prispevki federaciji 36 — 175 143 705 
— razpoložljivo v SR Sloveniji 2393 2489 2293 384 

Struktura delitve prirasta 1964 1965 1966 1967 
družbenega proizvoda v °/o 
Skupni prirast druž. proizv. 100,0 100,0 100,0 100,0 
od tega: 
— prispevek federaciji 1,5 — 7,6 5,9 64,7 
— razpoložljivo v SR Sloveniji 98,5 107,6 94,1 35,3 

Medtem ko je v začetnih letih opazovanja skoraj celotni porast družbenega 
proizvoda ostajal razpoložljiv potrošnji republike, je bilo lani okoli dve tretjini 
izločeno za federacijo. 

3. Navajam potrošnjo v absolutnih številkah. Potrošnja razpoložljivega 
družbenega proizvoda, povečanega za ostale vire dohodkov*, se je v letih 1963 do 
1967 gibala takole: _ v milijonih din 

— v tekočih cenah 

1963 1964 1965 1966 1967 

Razpoložljivi družbeni 
proizvod povečan za 
ostale vire dohodkov 6474 9147 11 478 13 568 14129 
Osebna potrošnja 3263 4449 6 066 7 665 8 453 
Družbene investicije 
v osnovna sredstva 2185 2710 2 604 2 647 2 668 
Vlaganje v zaloge** 150 700 1368 1471 710 
Materialni izdatki 
kolektivne potrošnje*** 630 746 842 1063 1190 
Investicije in ostala 
potrošnja zaseb. sek. 102 225 332 567 607 
Rezerve, prirast 
terjatev časovne 
razmejitve in kalkula- 
tivne napake 144 317 266 155 501 

* Druge vire dohodkov predstavljajo sredstva iz materialnih stroškov, dohodki 
prebivalstva iz inozemstva in gibanje kreditnih odnosov med narodno banko in po- 
slovnimi bankami (od leta 1965 dalje). Te vire dohodkov moramo upoštevati, ker se 
z njimi pokrivajo posamezne oblike -potrošnje npr. dohodki prebivalstva iz inozem- 
stva predstavljajo del osebne potrošnje. 

** Za leti 1963 in 1964 ocenjen samo del, ki se je vlagal iz družbenega proizvoda. 
Niso upoštevana kratkoročna bančna sredstva, ker za obdobje pred 1965 ne razpo- 
lagamo s podatki. 

*** Prikazan je samo tisti del kolektivne potrošnje, ki se uporablja za pokrivanje 
materialnih izdatkov te oblike potrošnje. 
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Delež posameznih oblik potrošnje pa je bil v razpoložljivih sredstvih za 
potrošnjo v SR Sloveniji naslednji (v '%): 

1963 1964 1965 1966 1967 

Razpoložljivi družbeni 
proizvod povečan za 
ostale vire dohodkov 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Osebna potrošnja 50,5 48,6 52,9 56,6 59,8 
Družbene investicije v 
osnovna sredstva 33,7 29,6 22,7 19,5 18,9 
Vlaganje v zaloge 2,3 7,7 11,9 10,8 5,0 
Materialni izdatki 
kolektivne 'potrošnje 9,7 8,1 7,3 7,8 8,4 
Investicije in ostala 
potrošnja zasebnega 
sektorja 1,6 2,5 2,9 4,2 4,3 
Rezerve, prirast terjatev, 
časovne razmejitve in 
kalkulativne napake 2,2 3,5 2,3 1,1 3,5 

Po posameznih letih je bila rast posameznih oblik potrošnje takale: 

Verižni indeks 
1964/63 1965/64 1966/65 1967/66 

Razpoložljivi družbeni proizvod po- 
večan za ostale vire dohodkov 141 125 118 104 
Osebna potrošnja 136 136 126 110 
Družbene investicije 
v osnovna sredstva 124 96 102 101 
Vlaganje v zaloge ... ... 107 48 
Materialni izdatki kolektivne 
potrošnje 118 113 126 112 
Investicije in ostala potrošnja 
zasebnega sektorja 220 147 170 107 

4. Osebna potrošnja predstavlja največji delež v potrošnji, njen delež v 
celotnem družbenem proizvodu se je v petih letih povečal od okoli 44°/o na 
54 ■% oz. v razpoložljivih sredstvih za okoli 50 '°/o na 60 %>, s čimer se približu- 
jemo deležu te oblike potrošnje v razvitejših državah. Od skupne osebne potroš- 
nje odpade na družbeni sektor prebivalstva okoli 80'%, na zasebni sektor pa 
okoli 20«/». Pretežni del dohodkov družbenega sektorja prebivalstva predstav- 
ljajo osebni dohodki zaposlenih, okoli 70'%, precej manj pa znašajo dohodki iz 
naslova socialnega zavarovanja pokojnine, invalidnine, otroški dodatki in pre- 
jemki od zdravstvenega zavarovanja skupaj okoli 18%. Nominalni osebni do- 
hodki na zaposlenega so se povečali v zadnjih letih po 32°/o na leto, v letu 1967 
so v primerjavi z letom 1966 porasli le za 10 ^/o. Vsa leta, z izjemo leta 1964 so 
osebni dohodki rasli hitreje kot družbeni proizvod, kar je bil z ozirom na 
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visok delež teh dohodkov v okviru osebne potrošnje, eden od osnovnih razlogov 
za večanje deleža osebne potrošnje, ki je dosegel stopnjo, ki je nikakor ne bi 
smeli povečevati neodvisno od rasti družbncga proizvoda. 

5. Investicije v osnovna sredstva so druga največja postavka, v potrošnji 
katerih delež v družbenem proizvodu zadnjih pet let stalno pada. Visoka ude- 
ležba v preteklih letih pred reformo je bila sicer res odraz ekstenzivnega gospo- 
darjenja, vendar jih v bodoče nikakor ne bi smeli zniževati. 

V drugih državah se giblje ta delež investicij med 15 % do 24% družbe- 
nega proizvoda. 

Avstrija 1955 — 22,9 Vo 
1960 - 23,0 "/o 

Francija 

Italija 1955 - 20,1 °/o 
1961 - 23,9 % 

1956 - 17,9 »/o 
1961 - 17,8 »/o 

ZDA 1955 - 14,2 »/o 
1961 - 15,2 »/o 

Delež investicij v osnovna sredstva v Sloveniji je bil v vseh petih letih 
nižji od deleža v Jugoslaviji. Padli smo pod poprečje Avstrije in sosednje 
Italije. 

6. Materialni izdatki kolektivne potrošnje predstavljajo samo del te oblike 
potrošnje, ostali del pa je zajet ali v osebni potrošnji ali pa v investicijah. Če 
upoštevamo celotne izdatke za te namene, se je znižal delež sredstev za kolek- 
tivno potrošnjo v družbenem proizvodu v zadnjih petih letih od okoli 28 % v 
letu 1963 na 26 °/o v letu 1967. 

Struktura po posameznih oblikah pa je bila naslednja (v '%>): 

1966 

Celotna kolek, pobroš. 100,0 100,0 100,0 100,0 
od tega: 
— materialni izdatki 30,7 20,3 26,1 26,7 
— osebni prejemki 56,8 57,0 64,7 66,5 
— investicije v 

osnovna sredstva 12,5 13,7 9,2 6,8 

100,0 

28,2 
67,2 

4,6 

Čeprav se delež kolektivne potrošnje v družbenem proizvodu ni bistveno 
spremenil v teh letih, se je precej spremenila struktura posameznih oblik 
potrošnje, močno je namreč padel delež investicij, porasel pa je delež izdatkov 
za osebne prejemke. 

Nosilci sredstev za pokrivanje izdatkov kolektivne potrošnje so poleg 
socialnega zavarovanja in šolstva predvsem proračun. Njihov delež v družbe- 
nem proizvodu se je zmanjšal od 11 '"/o v letu 1963 na 8,9 °/o v letu 1967 (repu- 
blika in občine skupaj). Kljub takemu znižanju pa je zveza prenašala še del 
svojih obveznosti na nižje družbeno-politične skupnosti. Znano je, da so pri 
nas na tem področju še nadalje odprti socialni, zdravstveni, šolski in kulturni 
nerešeni problemi, kakor tudi položaj starih upokojencev, ki ga kljub nekaterim 
popravkom ni mogoče ekonomsko in socialno zagovarjati. 

7. Investicije v zasebnem sektorju gospodarstva do zadnjih nekaj let niso 
predstavljale pomembnejše postavke v delitvi družbenega proizvoda, njihov 
delež se je postopoma večal in je v letu 1967 po ocenah izdelanih v zavodu 
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dosegel še okoli 4 "/o od celotnega družbenega proizvoda, oz. okoli 20 °/o investi- 
cij v osnovna sredstva v družbenem, sektorju. 

V zgornjih postavkah je bila obravnavana delitev družbenega proizvoda po 
posameznih oblikah potrošnje, kot se je formirala v zadnjih petih letih ne 
glede na to, kdo je sredstva ustvaril. Delitev družbenega proizvoda družbenega 
sektorja gospodarstva se je po osnovnih nosilcih v zadnjih letih gibala takole: 

Struktura v "/» 
1965 1966 1967 

Skupaj družbeni 
proizvod družbenega 
sektorja* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
od tega: 
— federacija 22,6 16,9 12,8 9,9 12,4 
— družbeno-polit. skup. 

(rep. in občine) 12,9 10,7 10,9 9,5 8,8 
— gospodarske organiz.. 48,2 55,1 59,2 64,4 63,4 
— socialno zavarovanje 10,8 11,6 11,5 11,3 10,0 
— ostali (banke, DOZ, 

Skopje) 5,5 5,7 5,6 4,9 5,4 

Tudi delitev družbenega proizvoda družbenega sektorja brez zasebnega 
sektorja po osnovnih nosilcih sredstev kaže pri deležu federacije podobne ten- 
dence kot so razvidne iz delitve celotnega družbenega proizvoda. Delež fede- 
racije se je od leta 1963 do leta 1966 postopoma zniževal, v letu 1967 pa spet 
močno porasel. 

Gospodarske organizacije, ki v tej delitvi razpolagajo z največjim deležem, 
so svoja sredstva razpodelila za naslednje namene: 

1963 1964 1965 1966 1967 

Sredstva delovnih 
organizacij 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
od tega: 
— za osebne dohodke in 

neproizvodno potroš. 65,0 62,3 61,6 63,9 64,9 
— za investicije v osnov- 

na in obratna sredstva 35,0 37,7 38,4 36,1 35,1 

Delež sredstev za investicije se od leta, 1965 znižuje; pa tudi koriščenje sred- 
stev je slabo, saj se znižujejo vlaganja v osnovna sredstva in rastejo vlaganja v 
zaloge in izdatki za kritje povečanih terjatev do kupcev. 

Iz gornjega nesporno izhaja ekonomsko politična naloga, ki mora preprečiti 
povečevanje bremen gospodarstva. Dalje v okviru splošne in osebne potrošnje 
so potrebni premiki v korist šolstva, kulture in znanosti s poudarkom na neza- 

* Po podatkih iz ZR gospodarskih organizacij, ki jih za vsako leto izdela SDK. 
18 
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dovoljivo rešeno vprašanje staroupokojencev, kar mora biti povezano z oženjem 
socialne stratifikacije prebivalstva. Tak je bil pristop izvršnega sveta ob priliki 
rebalansa proračuna. Temu naj služi dodatni davčni instrumentarij in dosledna 
davčna kontrola. Pri tem je nesporno, da je znotraj primarne delitve ekonom- 
sko politično nujno povečati ekspanzijo gospodarskih delovnih organizacij. 

Ce je tovariš poslanec želel tudi podatke o delitvi po področjih, kot so 
šolstvo, kultura, zdravstvo in sociala, potem se moram opravičiti, da se ti 
podatki po teh področjih ne zbirajo. Potrebno bo zelo veliko truda, če bo po- 
trebno zbrati tudi te podatke. Tovarišu poslancu so na široko odprta vrata v 
zavodu za plan in izvršnem svetu za dopolnilne informacije. Te podatke je 
zbrala tovarišica Mara Vrtačnik, ki dela na zavodu za plan. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Zeli poslanec dr. Premru 
zastaviti še dodatno vprašanje? 

Dr. Lev Premru: Zahvaljujem se tovarišu Simonetiju za izčrpne po- 
datke, toda moram povedati, da je bil namen mojega vprašanja ta, da dobim 
sliko potrošnje našega področja v celi zgradbi potrošnje. Tovariš Simoneti je 
rekel, da bom te podatke dobil še pismeno. Morda se bom sam obrnil na zavod 
za plan in tam poskušal dobiti te podatke. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Na naslednje vprašanje našega po- 
slanca tovariša Skalerja, kako je z uresničevanjem programa obnove 14 naj- 
pomembnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji, bo odgovoril namestnik 
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na poslansko vprašanje tovariša Stanka Skalarja dajem naslednji odgovor: 
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je v letu 1967 izdelal program 

obnove najpomembnejših kulturnih spomenikov v naši republiki. Financiranje 
14 najpomembnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji naj bi potekalo s sred- 
stvi republiškega proračuna ob udeležbi drugih koristnikov po postopku, ki je 
določen za negospodarske investicije. V tem smislu je bilo za leto 1968 pred- 
videno, da bi kot prvo izmed teh spomeniško-varstvenih akcij dokončali obnovo 
samostanskega kompleksa v Kostanjevici na Krki. Zaradi zmanjšanja prvotno 
predvidenih proračunskih sredstev, o čemer je razpravljal v začetku letošnjega 
leta tudi prosvetno-kulturni zbor ob sprejemanju republiškega proračuna, letos 
ta investicija še ni mogla biti upoštevana. S tem se je začetek realizacije celot- 
nega programa varstvenih del na najpomembnejših kulturnih spomenikih v 
Sloveniji za leto odmaknil. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli postaviti poslanec dopolnilno 
vprašanje? (Ne.) Z odgovorom je zadovoljen. 

Tako lahko preidemo na 3. točko dnevnega reda, to je na raz- 
pravo o prosvetno-pedagoški službi. 

Kot gradivo k tej točki ste prejeli elaborat zavoda za šolstvo SR Slovenije 
o prosvetno-pedagoški službi v naši republiki, stališča izvršnega sveta k temu 
gradivu in poročilu odbora za šolstvo, ki je obravnaval omenjeno gradivo. 
Danes ste prejeli na klopi še vlogo skupščine občine Zagorje ob Savi. Zeli morda 



45. seja 275 

predstavnik zavoda za šolstvo SR Slovenije še ustno obrazložiti svoje gradivo? 
(Ne želi.) Navzoč je direktor zavoda tovariš Miro Lužnik. Zeli morda predstav- 
nik izvršnega sveta pismeno obrazložitev stališča h gradivu? (Ne želi.) In dalje, 
želi morda besedo poročevalka odbora za šolstvo našega zbora? (Ne.) Prav tako 
ne. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima poslanec Štefan 
Troj ar. 

Štefan Trojar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predloženo gradivo o prosvetno-pedagoški službi v Sloveniji nas opozarja, da 
so se v preteklosti precej spreminjala vrednotenja in pojmovanja o vlogi te 
službe. Ob novih reorganizacijah se je pojavljalo tudi precej dilem. Ne le, da 
se je ta problematika obravnavala z različnih gledišč, temveč so se pojavile 
tudi večtirnosti in nejasno razmejene kompetence med raznimi ustanovami. S 
tem ko je služba postala svetovalska in občinska, je dobila mnoge moderne 
in napredne elemente. Obenem pa je bila organizacijsko in ekonomsko ter celo 
pri opravljanju svoje osnovne naloge odvisna od občinskih materialnih možno- 
sti. Marsikdaj, ko bi morala odločno intervenirati in realizirati najboljše peda- 
goške rešitve, je naletela na nerazumevanje. Zato se tudi delavci v tej službi 
zavzemajo za njeno večjo učinkovitost in se strinjajo, da je upravičena in realna 
zahteva po okrepljeni nadzorni vlogi pedagoške službe. Prav gotovo pa ta 
element ne smemo preveč poudarjati ali ga izolirati, marveč ga čim bolj zliti 
s svetovalskim, usmerjevalnim in analitsko-proučevalnim delom. 

Ce hočemo, da bo pedagoška služba imela ugled, da bo ažurna in da bo 
odločilno vplivala na napredek šolstva, mora biti njena organizacijska struktura 
drugačna. Njena učinkovitost bo prišla do izraza le tedaj, če bo ustvarjen enoten 
republiški pedagoški zavod, ki bo učinkovito povezan s dislociranimi odddelki 
in z republiškim sekretariatom za prosveto in kulturo. To pomeni, da mora biti 
reorganizacija temeljita, ne površna in zasnovana na jasnih potrebah in vlogi 
te službe v šolstvu. Le če bo bolj opredeljeno delovno mesto svetovalca oziroma 
raziskovalca glede na obseg pedagoškega in analitičnega dela, ob upoštevanju 
števila razredov, šol in oddelkov, se bo lahko služba sama s sekretariatom 
ustrezno in dolgoročneje reorganizirala. Razumljivo pa je, da mora biti zlasti 
ovrednotena vloga službe in precizno razmejeno njeno delo v odnosu do repu- 
bliškega sekretariata, izobraževalne skupnosti in drugih pedagoških institucij. 
Reorganizacija torej naj ne bi bila formalna kot pred 3 leti, ki ni prinesla po- 
membnejših koristi. Opozoril pa bi posebej na precejšnjo praznino in nejasnost 
gradiva glede tega, kako bo v bodoče organizirano strokovno analitsko delo. V 
stališču republiškega izvršnega sveta sicer zasledimo mnenje, da je treba peda- 
goško službo razbremeniti nekaterih sedanjih nalog. Raziskovalne naloge naj bi 
v večji meri prepustila fakultetam, višji pedagoški šoli in pedagoškemu inšti- 
tutu. Bojim se, da se s tem preveč enostransko poudarja le nadzorna in sveto- 
valna dejavnost pedagoške službe na relaciji svetovalec-učitelj. 

Nagel razvoj sodobne družbe in šolstva potrebuje takšno službo, ki bo na 
podlagi sistematičnega, tekočega in poglobljenega komparativnega spremljanja 
pedagoških znanosti in prakse v jugoslovanskem in svetovnem merilu sposobna 
nova odkritja kar najhitreje in učinkovito prenašati k nam in pregledno opre- 
deliti probleme našega šolstva ter suvereno primerjati reformna gibanja v šol- 
stvu pri nas in drugod v svetu. V večji meri bi morala služba posvetiti skrb 
najbolj perečim pedagoškim problemom. Le tako bomo v šolstvu ne le dohiteli 
razvoj, marveč ga tudi presegali in začeli dolgoročno planirati tudi na tem 
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področju. Ta služba naj bi torej bila samostojna tudi v odnosu do republiškega 
sekretariata, zlasti, kar zadeva ožja pedagoška vprašanja. Pedagoški inštitut naj 
se ukvarja predvsem s fundamentalnimi in metodološkimi raziskavami, ki so 
dolgoročnega pomena. Višje in visoke šole bodo vedno predvsem skrbele za 
vzgojo Učnega kadra. Zato smatram, da bi bilo treba v večji meri ravno to 
vlogo nove pedagoške službe v organizacijski strukturi bolj jasno definirati in 
razčistiti. 

Menim, da je tudi prilagajanje učnih načrtov, njihovo sistematično sprem- 
ljanje, izdajanje učil, uvajanje novih metod predvsem v pristojnosti te službe. 
Nujno mora impirično raziskovalno delo predstavljati most med pedagoško teo- 
rijo in prakso', kar bo spodbujalo obojestransko medsebojno učinkovanje in 
dopolnjevanje. Le v tem primeru bomo lahko bolj revolucionarno prilagajali 
vzgojno izobraževalno delo potrebam našega časa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dovolite, tovariši poslanci, da se sam 
s svojim deležem v razpravi priključim razmišljanju o problematiki prosvetno- 
pedagoške službe. Menim, da je prosvetno-pedagoška služba opravila vidno raz- 
vojno pot od klasičnega inšpiciranja šol do svetovalnega dela, ki ga je poudarjal 
zakon. Hkrati je tudi res, da se je prav ta služba prva prilagodila samoupravnim 
odnosom in s tem seveda prevzela na svoja pleča vse težave uveljavljanja no- 
vosti. Zeleč v celoti in takoj uveljaviti nove odnose, je imelo za posledico ne- 
katere slabosti, ki so prišle do izraza že v samem zakonu, kot seveda tudi v 
praksi. Težišče na svetovalstvu, pomanjkanje njene izvršne moči, organizacijska 
različnost, različnost interesov, ki so se pojavljali prek financiranja, vse to je 
imelo za posledico oblikovanje heterogene svetovalske službe in s tem tudi vse 
posledice, o katerih je bilo veliko govora na sejah odbora za zakonske in druge 
predloge, odbora za šolstvo, kakor tudi odbora za znanost, prosveto in kulturo 
izvršnega sveta. S to problematiko ste se lahko seznanili iz poročil in stališč 
omenjenih odborov. 

Prav zaradi vseh teh dejstev se kaže nujna potreba po spremembi zakona 
o tej službi in sicer prvenstveno po vsebinski plati, pa hkrati tudi po organiza- 
cijski. Po vsebinski plati tako, da bo dobila prosvetno-pedagoška služba eno- 
ten in jasen koncept. Dobiti mora večji vpliv na šolsko delo in biti za svoje delo 
tudi odgovorna. 

K temu naj dodam še potrebo po enotni organizaciji, ki naj bo tudi enotno 
financirana, da ne bo več razlik in da bo tudi stimulacija kadrov kolikor toliko 
enotna in da bo ustrezala načelu nagrajevanja po delu. 

Mislim, da bo morala omenjena služba v večji meri kot doslej obvezno 
vrednotiti kakovost dela prosvetnih delavcev. To naj postane nujen in trajen 
element ocene, ki jo sprejme šolski kolektiv, ko nagrajuje svoje člane za oprav- 
ljeno delo. 

Potrebno je omeniti, da je kvalifikacijska struktura učiteljev na šolah 
problem, kateremu bo morala prosvetno-pedagoška služba posvetiti večjo skrb 
kot doslej, morala se bo boriti za čim hitrejše izpopolnjevanje vrzeli v izobrazbi 
učiteljev, in dalje, prevzeti bo morala organizacijo in dajati sugestije za njihovo 
trajno strokovno izpopolnjevanje, ki je nujno potrebno, ker opažamo v praksi 
precejšnje vrzeli. 

Danes se v javnosti pojavljata o tej službi dva koncepta. Eden je ta, o 
katerem smo že govorili, drugi pa je tisti, ki ga vsebujejo zvezne teze o sistemu 
vzgoje in izobraževanja, ki jih je sprejela posebna komisija zveznega in pro- 
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svetno-kulturnega zbora. Naš koncept terja enotnejšo, čvrstejšo in po sami vlogi 
močneje poudarjeno službo, ki naj ugotavlja kakovost dela na šoli, težišče v 
zveznih tezah pa je na tem, naj služba opravlja svoje delo na podlagi interesa 
prosvetnega delavca, šole in temeljne izobraževalne skupnosti. Moram reči, da 
je bil ta drugi koncept, ki je prav gotovo bližji samoupravnim odnosom, pri nas 
do neke mere realiziran in je pokazal svoje rezultate, z njimi pa vsaj v tem 
trenutku žal ne moremo biti zadovoljni. Številni elementi, tako vedno večje 
razlike v materialnih pogojih našega šolstva, v kvalifikacijski strukturi, kar sem 
že omenil, pa tudi velike razlike v sami kadrovski zasedbi prosvetno-pedagoške 
službe, ne omogočajo uveljavljanje tako idealno postavjene prosvetno-pedagoške 
službe. Mislim, da sedanje stanje zahteva, ne toliko po vsebini, marveč bolj po 
organizaciji, nekolikšen povratek na obliko, ki bo omogočila pospešeno vzpo- 
stavljanje takšne službe oziroma takšno spremljanje vzgoje in izobraževanja, 
da bo mogoče sproti ugotavljati uveljavljanje naše politike in naših hotenj na 
tem področju. 

Naj omenim še en problem, ki ga bo prav gotovo morala reševati prosvetno- 
pedagoška služba. Ugotavljamo, da se v šolskem delu zanemarja idejni vidik. 
Danes je ponekod tako, kakor da nas je nekoliko sram ali pa smo v zadregi, če 
nekdo omeni znanstveni socializem, marksistični pogled na svet in tako dalje. 
Ne trdim in bilo bi močno krivično, to posploševati za vse naše šole in za vse 
naše prosvetne delavce. Res pa je, da se idejnost pouka nekoliko rahlja. Da je 
to res, potrjuje tudi veliko večja iniciativa nekaterih drugih idejnih dejavnikov, 
ki obstajajo že dolgo časa in so v zadnjem času bolj aktivni in močneje vplivajo 
na naše mlade ljudi, kot so to še do nedavnega. 

In če je to res; potem je prav, da bo prosvetno-pedagoška služba skrbela 
za čvrstejšo idejno nazorsko usmeritev dela v naših šolah, za čvrstejšo baziranje 
vsega našega šolskega dela, pouka in vzgoje na znanstvenem socializmu, ozi- 
roma marksističnem pogledu na svet. To je nujno in potrebno če želimo, da 
bodo prihodnje generacije z vso svojo odgovornostjo uspešno nadaljevale naš 
družbeni razvoj in vse naše družbene procese. 

Naj ob koncu samo še ponovim, da podpiram takšen pristop k vsebinski 
organizacijski spremembi zasnov prosvetno pedagoške službe, ki sta jih sprejela 
tako naš odbor za šolstvo, kot tudi odbor izvršnega sveta in mislim, da bo lahko 
izvršni svet začel pripravljati spremembe zakona o prosvetno-pedagoški službi. 

Končal sem. Kdo še želi, prosim, poseči v razpravo? 

Karel Puš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V gra- 
divu o prosvetno-pedagoški službi in v gradivu o učnih uspehih učencev, o ka- 
terem bomo govorili kasneje, je mnogo govora o strokovnem izpopolnjevanju 
prosvetnih delavcev. Dosedanje izpopolnjevanje je večinoma potekalo le na 
strokovnih aktivih in pa takrat, ko se je učitelj-pripravnik pripravljal na stro- 
kovni izpit. Ugotavljam pa, da niti strokovni aktivi, niti strokovni izpiti ne 
rodijo uspehov. Zakaj ne? Udeležba na strokovnih aktivih je neobvezna in se 
jih včasih starejši učitelji ne udeležijo. Strokovni izpit pa mora učitelj opra- 
viti v petih letih in potem ko ga opravi, je rešen velikega bremena. Vprašanje 
je, če si je učitelj s strokovnim izpitom pridobil kaj več znanja, kot ga je imel 
pred njim. Ob spremembah zakona o prosvetno-pedagoški službi ne bi bilo 
napak premisliti o obveznem — poudarjam obveznem — izpopolnjevanju pro- 
svetnih delavcev na seminarjih, ne glede na leta službovanja, saj vemo, da se 
pedagoška teorija neprestano razvija, učitelj pa sčasoma zaostane, kar velja 
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posebno za učitelje na šolah pasivnih območij. Prav za izpopolnjevanje, če upo- 
rabim besedo »okorelih učiteljev«, je glavna naloga prosvetno-pedagoške službe, 
posebno nove pedagoške službe. S tem v zvezi bi lahko spremenili tudi način 
opravljanja strokovnih izpitov, saj sedanji po mojem mnenju, ne dajejo zaže- 
lenih rezultatov. Po opravljenih strokovnih izpitih učijo učitelji prav tako kot 
pred njimi, le brez skrbi so in nimajo toliko problemov, kadar naredijo kakšno 
veliko napako, češ, saj imam strokovni izpit. Obvezno občasno izpopolnjevanje 
bo zahtevalo precej stroškov. Rezultati takega izpopolnjevanja bi prav gotovo 
opravičili stroške. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, besedo ima poslanec tovariš 
Zlatko Ogrinc. 

Zlatko Ogrinc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Materiali, ki 
so vam dani za v razpravo, so v glavnem trije, žal pa nimamo stališča odbora 
republiškega zbora za šolstvo, sicer pa se mi zdi, da bi morali k tem materialom, 
ki niso istovetni, zlasti glede tega, kar ugotavlja odbor prosvetno-kulturnega 
zbora v primerjavi z izvršnim svetom, povedati, da je naše stališče določnejše. 

Najprej glede očitka pedagoški službi, da je neučinkovita. Mislim, da je ta 
neučinkovitost pogojena v kadrih in pa v tem, da niso bile točno razmejene 
naloge, ki jih je imela pedagoška služba oziroma da so te naloge premalo de- 
finirane. Temu se pridružuje še to, kar je povedal tovariš predsednik, da ima 
pedagoška služba premajhno izvršilno moč. K stališčem, ki so zapisana, pa 
mislim, da je treba reči, da so nekatere stvari morda na videz ali vsaj teore- 
tično utemeljene, toda to le za nek zakon, ki bi ga lahko sprejeli šele čez dobrih 
deset let. To pa ne velja za spremembo, ki bi jo že danes terjal čas kot je na 
primer vprašanje, ki je nakazano v materialih izvršnega sveta in ki zadeva vra- 
čanje svetovalcev nazaj v prakso in v pedagoško službo, kar praktično skorajda 
ni izvedljivo. 

Kar pa zadeva nastope svetovalcev in njihovo posredovanje novih metod 
v razredih, mislim., da pedagoška teorija takih prizorov ne pozna ali pa jih pozna 
zelo malo. V glavnem pa jih pozna kot neuspešne, ker se pojavljajo v nemo- 
ralnih situacijah. Zato je ta stvar zamišljena nekoliko preveč idealno, dala pa 
bi se izvesti z oglednimi šolami, ki jih materiali tudi omenjajo. V tem primeru 
bi te ogledne šole morale biti dostopne vsem svetovalcem, da bi ti imeli stalen 
stik z njimi in bi s pomočjo teh šol praktično preizkušali tudi določena teore- 
tična spoznanja. 

Nadaljnje vprašanje je reelekcija svetovalcev. Ze sedanja zasedba s kadri 
v pedagoški službi povsem ne ustreza, če pa bi uvedli reelekcijo, bi se ta še po- 
slabšala. Kakor je reelekcija na prvi pogled vabljiva, tako na drugi strani vodi 
k poslabšanju kadrovske situacije v pedagoški službi. Predvsem je treba vedeti, 
da resnično dobri kadri v pedagoško službo v tem primeru sploh ne bodo šli, 
ker bi ne imeli nobene prave perspektive spričo tega, da bi stalna reelekcija 
v bistvu pomenila dokaj kratkoročno delovanje na tem področju. Zato bi tu 
morali najti drugačen način za zamenjavo kadrov, ki ne ustrezajo, oziroma da 
zagotovimo tistemu, ki svoje delo uspešno opravlja, da ostane na takšnem de- 
lovnem mestu toliko časa, dokler to delo uspešno opravlja. 

Glede izobraževanja, ki ga v materialih potiskajo v roke izobraževalnim 
institucijam in stran od pedagoške službe, pa bi se s takim načelom v glavnem 
strinjal. Pri tem pa naj vendar opozorim, da so nekatere od teh institucij slabo 
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skrbele za redne študente, da ne govorim o skrbi za izredne študente in si 
človek potem težko zamišlja, kako naj bi bremena izobraževanja celotnega pro- 
svetnega kadra v Sloveniji prevzele univerze in pedagoške akademije. V organi- 
zacijskem pogledu pa menim, da bi se morala najti ustrezna oblika, da bi to 
bil sicer samostojen zavod s točno določenimi kompetencami, ki pa bi ne smel 
že drugi dan postati zavod nad zavodi, ampak bi moral biti v enaki relaciji do 
republiških organov, kot so drugi zavodi, ki že danes delujejo v okviru repu- 
blike. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Jože Glonar. 

Jože Glonar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Re- 
organizacija prosvetno pedagoške službe je znova na vidiku. V zadnjih letih je 
bilo že več poskusov izvesti reorganizacijo te službe, premalo pa se je javnost 
seznanila z njenim dosedanjim delom, izkušnjami, uspehi ali neuspehi. Razprava 
se je v glavnem sukala okoli nezadostne učinkovitosti pedagoške službe. Od 22 
zavodov za prosvetno-pedagoško službo v letu 1961 smo v letu 1963 prišli na 17 
zavodov, kasneje na 16 in 13, tako da imamo sedaj samo še 10 zavodov. Kdo vse 
je botroval v letu 1961 ustanovitvi 22 zavodov prosvetno-pedagoške službe in 
kasneje temu, da se je to število zavodov v 7 letih zmanjšalo na 10, ne vem? 
Vem pa, da je prosvetno-pedagoška služba bila pravi poskusni zajec reorgani- 
zatorjev. Upajmo, da bomo z novo organizacijo pedagoške službe dokončno re- 
šili to vprašanje. 

Pedagoška služba ne more postati samoupravna nadzorna služba. Njena 
osnovna naloga je proces pedagoškega nadzora. Pedagoška služba mora v obliki 
spodbujenega posvetovanja opozarjati na slabosti, pomanjkljivosti in napake. 
Po novem naj bi pedagoška služba imela pravice tudi ukrepati, kadar bi ugo- 
tovila razne pomanjkljivosti. Ukrepi naj bi bili predvsem vzgojno spodbudni. 
V primeru težjih prekrškov pa bi lahko zahtevali disciplinsko preiskavo in 
izrek kazni. Mislim pa, da je to lahko storila tudi sedanja prosvetno-pedagoška 
služba. 

Prav je, da se bo v bodoče zahtevala za pedagoškega svetovalca višja in 
visoka izobrazba, toda tega predloga ne bomo mogli čez noč uresničiti. Sveto- 
valcev z višjo izobrazbo za razredni pouk z 10-letno prakso za enkrat še nimamo. 
Potrebno pa bo dati vse priznanje svetovalcem s srednjo izobrazbo, ki so v 
zadnjih letih veliko prispevali h kvalitetnemu razrednemu pouku: 

Svetovalci za predmetni pouk se bodo morali še dolgo časa boriti s teža- 
vami, saj večina naših šol še nima strokovno zasedena vsa predmetna področja 
Pedagoška služba bo morala tudi v bodoče organizirati razne aktive, učne na- 
stope, posvetovanja, krajše seminarje in tečaje, ker najbolj pozna potrebe po- 
sameznih šol. Sodelovanje višjih in visokih šol. Pedagoška služba bo morala 
biti organizator dopolnilnega izobraževanja in ji bodo morale kadrovske šole 
v bodoče več pomagati. Do sedaj so nudile premalo konkretne pomoči; v glav- 
nem je bila samo načelna. 

Prosvetno pedagoška služba se je ukvarjala še z raznimi drugimi nalogami. 
Organizirala je tekmovanja za bralno značko, tekmovanje matematikov, razna 
športna tekmovanja itd. Kdo bo v bodoče vodil in usmerjal te dejavnosti? Slaba 
idejnost pouka se nam pogosto očita, teh slabosti ne bodo odpravili samo idejno 
oblikovani pedagoški svetovalci, več bi morale storiti predvsem naše kadrovske 
šole. Res je, da je organizacija pedagoške službe odvisna predvsem od načina 
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in virov financiranja ter od vnaprej določenega obsega nalog. Vendar bomo 
morali najprej rešiti problem financiranja šolstva in prosvetnih delavcev. Če 
bodo šole še v bodoče prejemale tako skromna sredstva, ki bodo komaj zado- 
stovala za skromne osebne dohodke in tisto, kar je na šoli najbolj nujno po- 
trebno, to je za kredo, črnilo in drva in če ne bo sredstev za dodatno pomoč, 
varstvo, svobodne dejavnosti itd., tudi najbolj urejena pedagoška služba ne bo 
mogla kaj več narediti. Ob zaključku bi še tole omenil. O dosedanji prosvetno- 
pedagoški službi je bilo napisano mnogo razprav, med njimi tudi ena, ki je po 
nepotrebnem povzročila dokaj razburjenja. Hvala! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Janez Karlin. 

Janez Karlin: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite samo nekaj 
drobnih pripomb. Predvsem sem mnenja, da bi bilo treba vprašanje pedagoške 
službe reševati zelo hitro in čimbolj učinkovito. Popolnoma se strinjam s sta- 
lišči našega odbora in izvršnega sveta, ki so zelo jasna in mogoče tu in tam 
na pogled ostra, ampak so pa vseeno popolnoma pravilna. Mnenja sem, da bi 
bilo treba postaviti kot osnovno nalogo pedagoške službe predvsem pe- 
dagoški nadzor, pravico ukrepanja in da se zavode za prosvetno-pedagoško službo 
in njihove svetovalce razbremeni administrativnega statističnega dela, za kar so 
porabili mnogo časa in so bili zato vse premalo na šolah. Menim, da bo mogoče 
le s temeljitim pedagoškim ukrepanjem, stalnimi obiski šol, rednimi svetovanji in 
pa s sistematičnim izpopolnjevanjem vsega učiteljskega kadra in pedagoških 
svetovalcev zagotoviti hitrejšo kvalitetno . rast naših šol. Zelo se pridružujem 
besedam tovariša predsednika našega zbora, da je nujno potrebno, da poleg 
ravnateljev šol prav pedagoški svetovalci prispevajo k ocenjevanju in ovredno- 
tenju dela slehernega učitelja, kar bo omogočilo uveljavitev nagrajevanja po 
delu tudi v naših šolah. Res je, da bo to možno šele takrat, ko bo v celoti 
urejeno materialno stanje, predvsem osebni dohodek učiteljstva. Tedaj bomo 
lahko z upravičeno strogimi zahtevami do slednjega prosvetnega delavca in s 
pravico ukrepanja kvaliteto našega šolstva dvignili na višjo raven, kot je na 
žalost danes. Reelekcija, ki jo predlaga odbor, je nujna, vendar menim, naj ne 
bi bila fakultativna, temveč obvezna. Za reelekcijo se zavzemam predvsem za- 
radi tega, ker vemo, da imamo poleg dobrih pedagoških svetovalcev na 
žalost tudi takšne, ki na šolah ne uživajo posebnega dobrega ugleda, ker s 
svojim strokovnim, svetovalskim ali publicističnim delom na strokovnem 
in pedagoškem področju ne pomenijo dosti, in zaradi tega tudi ne morejo 
veliko pomagati h kvalitetnemu delu šol. Predvsem pa smatram, da bi morala 
prosvetno-pedagoška služba stalno sodelovati z vodstvi, šol. To sodelova- 
nje bo moralo biti načrtnejše, temeljitejše in zasnovano na enotnem repu- 
bliškem načrtu, podobno kot izpopolnjevanje učnega in pedagoškega kadra, ne 
pa samo na načrtovanju in prizadevanjih posameznih zavodov za prosvetno- 
pedagoško službo. S čimprejšnjo in temeljito ureditvijo prosvetno-pedagoške 
službe in z večjimi zahtevami do šol in do prosvetnih delavcev bomo lahko hi- 
treje dvignili kvaliteto našega šolstva. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Sa- 
mo nekaj obrobnih pripomb k stališčem enega in drugega odbora. 
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Obravnavamo stališča našega odbora za šolstvo. Slišali smo, da je odbor 
za prosveto in kulturo republiškega zbora že obravnaval stališča izvršnega sveta, 
žal pa njegovega mnenja tu nimamo. Dalje, obravnavamo stališče izvršnega 
sveta, ki jih je sprejel na podlagi materiala zavod za šolstvo. 

V materialu zavoda za šolstvo je večkrat poudarjeno, da so se določena 
stališča, ki jih je zavod navedel, oblikovala na podlagi mnenj pedagoškega 
inštituta, katedre za pedagogiko in tudi drugih strokovnih organov. Mene zanima, 
kakšna so strokovna mnenja teh organov o predlagani organizaciji pedagoške 
službe in sploh o zasnovi njenega dela v prihodnje. Tako ne bi imeli na vpogled 
samo stališča zavoda na eni strani, na drugi pa samo stališča izvršnega sveta. 
Ne vem, morda sem ta mnenja prezrl. V zvezi z bodočo organizacijo te službe 
naj omenim, da je katedra za pedagogiko mnenja, naj bi bila samostojen zavod. 
Ne vem pa, kakšni so drugi predlogi. Zanimivo bi bilo poznati tudi vsa stališča 
o vlogi pedagoške službe, ali naj bo strokovna služba, ki bi imela v svoji pri- 
stojnosti pedagoški nazor, svetovanje, ukrepanje, vrednotenje, ocenjevanje. 
Zanimalo bi me tudi stališče republiške izobraževalne skupnosti, ki je v gradivu 
tudi omenjena. V nekaterih konceptih je celo govora, da bi bila prosvetno-pe- 
dagoška služba organizacijsko vezana na republiško izobraževalno skupnost. 

Sam pa imam o nekaterih predlogih tole mnenje. Precej je poudarka 
v vsem materialu na kadre in stanje v tej službi naj bi bila tudi posledica 
kadra. O kadrih pa sem zvedel samo to, da dela v Sloveniji 106 svetovalcev. 

Ne morem oceniti kakovosti tega kadra, ker mi še nihče ni posredoval 
podatkov, koliko je profesorjev, koliko je predmetnih učiteljev, koliko let so 
v službi, kakšne so njihove moralne, politične in idejne kvalitete in navsezad- 
nje, koliko je članov ZK. Zato mi boste pač dovolili, da se ne bom strinjal s 
pavšalno oceno, da je ta služba slaba, ker ne poznam sestav njenega kadra. 
Bilo bi mi zelo ustreženo, če bi mi nekdo predložil tudi te podatke. Ce bi pa 
potem ugotovil, da je ta služba strokovno in idejno-politično slaba, potem bi 
sprejel današnjo oceno. Dozdeva se mi, da vsaj idejno-politično ni ravno na 
repu, če pa bi bila, potem so za to odgovorne tudi družbeno-politične organi- 
zacije, ki niso znale vplivati na njen drugačen sestav. 

Vzroki za stanje, ki je danes v pedagoški službi, so pravzaprav enaki kot 
v šolstvu sploh. Kaj drugega verjetno nismo mogli pričakovati, saj je prosvetno- 
pedagoška služba sestavni del šolstva. Ne vem, nekateri se strinjajo drugi ne, 
da bi se svetovalci občasno vračali v šole in poučevali. O tem so mnenja raz- 
lična. Nedvomno bi bilo koristno, da tudi svetovalec pokaže, kaj pravzaprav 
zna. Vendar ali se bo svetovalec voljan podvreči takšnemu nadzoru. Sam se ne 
strinjam s tem, da bi mogli to izvajati na sleherni šoli. Bolj se nagibam k 
predlogu tovariša Karlina, da bi morali imeti za ta namen posebne šole. Da bi 
se znebili slabega pedagoškega svetovalca, reelekcija ni primerno sredstvo. Tudi 
o tem so poslanci različnega mnenja. Velika je verjetnost, da je bil sprva iz- 
voljen za svetovalca kandidat, ki je imel najboljše lastnosti. In te njegove 
lastnosti naj bi preizkušali vsaka štiri leta? V tem pogledu se pridružujem to- 
varišu Ogrincu, da bo stalno v negotovosti glede svojega poklica. Menim, da 
bi morali uveljaviti takšen režim, ki bo omogočal takojšnjo zamenjavo sveto- 
valca, če se bo ugotovilo, da ne ustreza. Slabi svetovalci se tolažijo, da bodo 
štiri leta še nekako vzdržali na svojih mestih, mi pa vemo, kako se v praksi 
izvaja reelekcija na drugih področjih. Dobri svetovalci pa morda prav zaradi 
reelekcije ne bodo ves čas zavzeto in odgovorno delali, ker bo na njihovo po- 
čutje nujno vplival rok. 
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Reelekcija naj se uredi tako, kot je v dragih delovnih organizacijah. Po- 
treben je le drugačen način ugotavljanja strokovnosti, kakršen je sedaj pred- 
pisan z zakonom o'delovnih razmerjih. 

Glede organizacije, se zavzemam za rešitev, naj bo služba upravni zavod, 
ki ima točno določene pravice in obveznosti do Skupščine SR Slovenije, repu- 
bliške izobraževalne skupnosti in do sekretariata za prosveto in kulturo. Menim, 
da bi takšna ureditev najbolj ustrezala. Ce bi to službo vezali v celoti na se- 
kretariat, se bojim, da bi kmalu postala preveč upravno nadzorna. 

Enotna pedagoška služba v SR Sloveniji potrebuje tudi enotno financiranje 
prek republiške izobraževalne skupnosti, saj bo upravljala usluge tudi zanjo. 

Ko je bilo govora o tem, da je svetovalec neposreden učiteljev mentor, mi- 
slim, da je bila pri tem zanemarjena vloga ravnatelja. Mislim, da bi bilo celo ko- 
ristneje, da je osnovni mentor vsakega učitelja ravnatelj, pedagoški svetovalec 
pa bi se posvetoval z ravnateljem, kateri učitelj na šoli potrebuje še posebno 
in kakšno pomoč od svetovalca. Tako si jaz predstavljam to zadevo. Večkrat 
pozabimo na to, da imamo na šoli ravnatelja in v današnjem času še kup nje- 
govih pomočnikov, ki bi verjetno lahko učiteljem precej pomagali. Tudi ne 
bi bilo napačno, če bi bolj sodelovali pri vrednotenju dela učiteljev. Danes 
povedo o tem malo besed, ker so odvisni od učiteljev in se jim zato ni dobro 
zameriti. Mislim, da bo delo svetovalca neuspešno, če se bo brez posvetovanja z 
ravnateljem vključeval v svetovalsko delo s samim učiteljem. 

Morda bi me še nekaj zanimalo. Ker nisem dovolj seznanjen z organizacijo 
pedagoške službe v naših sosednjih republikah in tudi v državah, ki imajo po- 
dobno družbeno ureditev kot naša, prosim za to informacijo, ker bi s primer- 
janjem različnih ureditev z našo lažjet sprejeli najustreznejše rešitve. Hvala lepa. 
Morda se bom še kasneje priglasil k besedi. 

Predsednik Miloš Pdljanšek: Tovariš Lipužič je že prej prosil 
za besedo. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Današnja tehtna in kritična razprava v prosvetno-kulturnem zboru ne daje le 
napotkov za ustrezno novelo zakona o prosvetno-pedagoški službi, marveč je 
hkrati tudi prispevek k čim objektivnejšemu ovrednotenju te službe, ki v zad- 
njem 8—9-letnem obdobju ni delala ravno v najboljših pogojih, zlasti če upo- 
števamo reorganizacije, ki so se vrstile v tem obdobju in pa sam materialni in 
splošni položaj šolstva. Menim, da smo vsi skupaj prepričani, da moramo pri 
ustreznejši organizaciji prosvetno-pedagoške službe izhajati iz konkretne situa- 
cije, potreb, samih nalog šolstva in stopnje razvitosti samoupravnih odnosov 
v naši družbi. Vse dosedanje analize, tako zavoda za šolstvo in razprave v skup- 
ščinskih odborih kažejo, da je treba zakon o prosvetno-pedagoški službi nove- 
lirati tako, da bomo službo dejansko prilagodili stvarnemu stanju in resničnim 
potrebam šolstva. Zato je treba v zakonskih določilih podrobneje precizirati 
vlogo in funkcije prosvetno-pegadoške službe pri obvladovanju konkretne si- 
tuacije v šolstvu. Menim, da ni nikakršne dileme o tem, ali je naloga prosvetno- 
pedagoške službe svetovanje ali nadzor. Nedvomno se bo v delu te službe tudi 
v bodoče prepletalo več elementov tako svetovanja, nadzora in ukrepanja, se- 
veda ne nekega administrativnega ukrepanja v smislu neke inšpekcijske inter- 
vencije. Do izraza bodo prihajali vsi elementi, odvisno od konkretne situacije, 
ki jo bo ugotovila prosvetno-pedagoška služba. Zato torej menim, da ni ni- 
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kakršne dileme ali svetovanje ali nadzor, ampak, da gre za smotrno prepletanje 
obeh elementov v konkretni situaciji. 

Ob tem bi seveda želel izraziti mnenje, da smo verjetno premagali pre- 
pričanje, da je lahko prosvetno-pedagoška služba zgolj samo svetovalska služba, 
ki vodi samo neučinkovit dialog s šolo oziroma z njenimi strokovnimi organi. 
Pri tem imam v mislih učiteljski zbor šole, razredni učiteljski zbor, razrednika, 
učitelja, in pa seveda ne nazadnje ravnatelja šole kot pedagoškega vodjo šole. 
Seveda strokovnega dialoga ne smemo izključiti, ker je zelo pomembna oblika 
dela, ni pa edina oblika dejavnosti pedagoške službe. Tudi v drugih republikah, 
na Hrvatskem, v Srbiji razmišljajo o ustreznejši in funkcionalnejši organizaciji 
prosvetno-pedagoške službe. Vendar, kolikor mi je znano, so v teh dveh re- 
publikah prišli do prepričanja, da se ne bi mogli oddaljiti od koncepcije, ki smo 
jo zastavili pred leti. Razmišljanja o organizaciji prosvetno pedagoške službe se 
nagibajo k statusu upravne službe, da bi bilo to službo potrebno organizirati v 
okviru za šolstvo pristojnih upravnih organov, da pa hkrati ne bi smeli krniti 
tiste funkcije in vloge prosvetno-pedagoške službe, ki je dala pozitivne rezultate. 
Zato ne more prevladati stališče, da bi bilo treba iti nazaj na inšpekcijsko 
službo. 

Ne bi hotel govoriti o vzrokih, zakaj imamo neustrezno kadrovsko situacijo 
v tej službi, ker so to naše razprave že pokazale. Nekateri tovariši tudi dvomijo 
v to, da je kadrovska zasedba slaba. Mislim, da bi bilo res krivično, če bi dali 
pavšalno oceno, da je sestav službe slab, ker je le-ta nedvomno odraz celotnega 
sestava pedagoškega kadra v šolstvu. Res pa je, da z zakonom niso bili dovolj 
precizirani in dovolj opredeljeni kriteriji za izbor kadrov v to službo. Hkrati, 
ko bomo z novelo zakona določili strožje kriterije za izbor kadrov v to službo, 
bomo morali sprejeti tudi dovolj stimulativnih elementov zato, da se bodo 
vanjo vključevali najboljši delavci iz prakse. Gotovo smo vsi prepričani, da je 
nujna enotnost te službe, notranja organizacijska samostojnost in čvrstina, ker 
tudi samo šolstvo, posamezne vrste in stopnje šol morejo uspešno funkcionirati 
tako v organizacijskem kot v vsebinskem smislu, le če so enotne. Zato seveda 
ne more biti dileme, da bi lahko imele posamezne organizacijske enote te službe 
v posameznih regijah različne prioritetne naloge glede na nagnjenost in interes 
ljudi, ki v teh enotah delajo. Z zakonom je treba posebej in popolnoma jasno 
določiti, katere so prioritetne osnovne naloge službe, ki jih sinhronizirano in 
enotno opravljajo vse enote v republiki. 

Ce s teh vidikov ocenjujemo vlogo te službe, potem mislim, da ni bistveno, 
kje je organizacijsko postavljena. 2e iz povedanega izhaja, da je prav, da je 
organizirana enotno in da je strokovno samostojna. Zato je bržkone ne bi kazalo 
kakorkoli močneje vezati na republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Po- 
tem bi bila njegova enota z vsemi lastnostmi upravnega organa. Ponujajo se 
še druge organizacijske rešitve, ki so nakazane v stališčih izvršnega sveta in v 
stališčih odborov, namreč da se ustanovi samoupravni zavod ali pa upravni 
zavod, kot samostojna organizacijska enota z jasno preciziranimi odnosi do 
predstavniških in do izvršilno političnih in samoupravnih organov na vseh 
ravneh. Pri tem mislim tako na republiko, kot na občine ter na republiško in 
temeljne izobraževalne skupnosti. 

Prepričan sem, da vsa naša dosedanja razprava o valorizaciji te službe za- 
vrača vsakršno idejo o vrnitvi prosvetno-pedagoške službe na neko staro inšpek- 
cijo v šolstvu. Moramo ji priznati, da je v osemletnem obdobju in v pogojih, 
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v kakršnih je delala, dala mnogo pozitivnih rezultatov. Zato menim, da bodo 
stališča zbora oziroma odbora za šolstvo, ki so zelo precizna kakor tudi odbora 
za prosveto in kulturo republiškega zbora skupaj s stališči izvršnega sveta lahko 
dober kažipot za čim preciznejšo in čim ustreznejšo sestavo zakona, v katerem 
ne bo nikakršnih določil, ki bi dovoljevala različne interpretacije posameznih 
rešitev. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Ludvik Zaje, 
predsednik izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ni- 
kakor ni slučaj, da so se izobraževalne skupnosti, tako temeljne kot republiška 
že v zelo kratkem času po svoji ustanovitvi pričele ukvarjati s problemom 
prosvetno-pedagoške službe. Ko so ugotovile, da obstaja na področju šolstva 
poleg materialne neenakosti prosvetnih delavcev prav tako boleča in družbeno 
neupravičena neenakost v pogojih izobraževanja posameznih strok, ki pa ni 
samo materialnega značaja, marveč tudi posledica različne kvalitete dela na 
posameznih zavodih, je seveda bilo razumljivo, da so izobraževalne skupnosti 
začele spraševati, kdo je tisti, ki bo kvaliteto dela hitreje izboljšal in tako začel 
izenačevati pogoje naše mladine za nadaljnje šolanje. Razprava v izobraževalnih 
skupnostih je seveda izhajala iz tega, da nikakor ni mogoče prosvetno-peda- 
goško službo kriviti za vse negativne posledice, slabo delo itd. in da je ni mo- 
goče postavljati na zatožno klop ali je delala dobro ali slabo, ampak da je treba 
graditi dalje, na osnovi vseh pozitivnih dosežkov, ki jih je ta služba vendarle 
dosegla, Prav tako je bilo dosti razprave o dilemi, na katero je danes opozoril 
tudi predsednik zbora, tovariš Poljanšek. Ali ne bi z enotno organizirano pro- 
svetno-pedagoško službo povzročili določene neskladnosti z našim samouprav- 
nim sistemom. Menimo, da te nevarnosti ni, ker more biti tudi enotna služba 
povezana s samoupravnim sistemom, kajti samoupravljanje pomeni po našem 
mnenju boljšo kvaliteto dela. Edino v tem primeru ima samoupravljanje tudi 
svoj smisel in to je njegov osnovni cilj. Zato seveda organizacijske forme ne 
morejo privesti ali vsaj ne bi smele privesti do vsebinskih problemov, zapletov 
in nasprotovanj, češ da niso v skladu s samoupravnim sistemom. Zato nam 
je bilo seveda jasno, da bi prosvetno-pedagoška služba morala biti tesno pove- 
zana s prizadevanji samoupravnih organov šolskih zavodov do republiške izo- 
braževalne skupnosti. Prav tako nam je jasno, da sedanje število prosvetno- 
pedagoških svetovalcev, ki se najbrž nekaj časa še ne bo povečalo, ne more 
opraviti hkrati na vsem območju republike vseh nalog, ki se postavljajo pred 
nas. Treba bo usmeriti razpoložljive kadre na tista področja šolstva, ki so po 
kakovosti v največjem zaostanku. Vemo, da v razvitih mestih osipanje učencev 
v osnovni šoli ni problem, na mnogih zaostalih območjih Slovenije pa je še 
vedno eden izmed najtežjih. Torej ne bo mogoče in ne bi bilo smotrno usmer- 
jati vse prosvetno-pedagoške svetovalce na vsem območju Slovenije na reše- 
vanje ene in iste naloge, temveč nekje močneje k eni drugje spet k drugi. 
Seveda pa je takšno usmerjanje možno le tedaj, če imamo pred seboj vso Slo- 
venijo z vso njeno problematiko. Le tako je možno voditi diferencirano akcijo 
z enotnim ciljem. Zato se seveda zavzemamo za to, da se v republiki enotno 
organizira prosvetno-pedagoška služba, ki naj postane samostojen organ, s 
povsem jasno določenimi dolžnostmi do vseh dejavnikov, ki so zainteresirani 
za razvoj šolstva. 
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V današnjih razmerah na Slovenskem bi se morala prosvetno-pedagoška 
služba in seveda tudi mi, ki o njej razpravljamo, zavedati, da ne bo možno 
neprestano nadzorovati in svetovati vsakemu prosvetnemu delavcu, ker je 
svetovalcev premalo. Zato se pridružujem mnenju poslanca, ki je opozoril na 
povezanost ravnatelja, pomočnika ravnatelja in prosvetno-pedagoške službe, 
posebno še, če želimo, in to želimo, ravnatelju vrniti nekdanje mesto pedago- 
škega mentorja na šoli. On je prvi, ki bi moral svetovati in nadzorovati in 
seveda v določenih primerih poklicati na pomoč prosvetno-pedagoško službo. 
Vendar pa mislimo, da ima prosvetno-pedagoška služba tudi pri delu s posa- 
mezniki v tem trenutku izredno pomembno vlogo. Menimo, da bi morala nuditi 
pomoč predvsem mlajšim kadrom. S tem v zvezi se prav tako pridružujem 
mnenju poslanca, ki je odprl problem strokovnih izpitov. Strokovni izpiti so 
več ali manj gola formalnost in zato kakovost dela mladega prosvetnega de- 
lavca ni nič boljša in nič slabša, kot je bila pred izpitom. Menimo, da bi morala 
prosvetno-pedagoška služba velik del svojih naporov usmeriti prav v to, da 
učitelja novinca popelje, vodi, usmerja in ocenjuje. Skupaj z ravnateljem in 
seveda tudi z učiteljskim zborom na šoli bi morala po nekaj letih odločati, 
ali je učitelj sposoben za delo v šoli ali pa iz kakršnihkoli razlogov ni sposoben. 
Ne pa, da selekcijo opravljamo na tak način, kot sedaj s strokovnimi izpiti. 
Zato razprave v izvršnem odboru republiške izobraževalne skupnosti niso stre- 
mele za tem, da se strokovni izpiti čimprej v taki obliki kot so, odpravijo, 
temveč naj selekcijo, ki je zdaj strokovni izpiti ne zagotavljajo, opravljajo pro- 
svetno-pedagoška služba, ravnatelji in pa seveda tudi učni zbori. 

Dalje bi samo mimogrede rad opozoril na to, da nekatera stališča vašega 
odbora niso povsem v redu, ali pa gre za manjši nesporazum med nami. Vpra- 
šanje so posebne službe pri temeljnih izobraževalnih skupnostih, ki naj ne bi 
bile potrebne, če bi se razvila prosvetno-pedagoška služba. Tako je navedeno 
v gradivu odbora. Mislim, da so te službe potrebne ne samo temeljni izobraže- 
valni skupnosti, temveč tudi zavodom, če namreč govorimo o potrebnih delav- 
cih s področja psihologije, sociologije, ki bodo reševali razne probleme mladine. 
Ti delavci bodo seveda delali na večjih šolah — nekatere jih že imajo, na šolah, 
kjer pa to ni možno ali so potrebe manjše pa morda v okviru temeljne izobraže- 
valne skupnosti ali dislociranega oddelka prosvetno-pedagoške službe. Ti de- 
lavci pa bi imeli druge naloge kot prosvetno-pedagoška služba. Po mnenju 
izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti posvečamo zelo malo po- 
zornosti raznim krizam, ki jih mlad človek doživlja v šoli, družini, družbi. 
Treba je pomagati mladostnikom, da bodo laže premostili težave, pri katerih 
jim mnogokrat ne znajo pomagati niti starši, niti prosvetni delavci. Mislim, 
da bodo zato službe, ki polagajo prebroditi težave pubertetniške mladostne 
dobe, morale posebej obstajati. 

Rad bi tudi opozoril na to, da izvršni odbor republiške izobraževalne skup- 
nosti, ko je razpravljal o prosvetno-pedagoški službi, ni bil za takšne rešitve, 
kot so dekretni rok za pridobitev izobrazbe in za druge olajšave. Zavzel je do- 
kaj energično stališče, da je treba vsa delovna mesta prosvetno-pedagoških 
svetovalcev na novo razpisati, kar seveda ne pomeni, da ne bi bili mnogokje 
izbrani isti svetovalci, čeprav še nimajo ustrezne izobrazbe. Zavzel se je za 
reelekcijo ob reorganizaciji prosvetno-pedagoške službe in razumljivo tudi, da 
smo za občasno reelekcijo, ki pa ne izključuje stalne možnosti zamenjave sve- 
tovalcev. Oboje je treba združiti in obravnavati kot enotni proces. Celo dalje 
smo šli, ko smo razpravljali o tem vprašanju, da bo slej ko prej treba razmiš- 



286 Prosvetno-kulturni zbor 

ljati tudi o tem, da bi uvedli neko vrsto reelekcije za vsakega prosvetnega 
delavca, ki bi postala element preverjanja njegovega dela in stimulacije. Morda 
gledamo na reelekcijo vedno z nekim negativnim prizvokom, toda ali ni pozi- 
tivno, če je svetovalec ponovno izvoljen. Ali ni to ena, da tako rečem, izmed 
redkih oblik priznanja, ki ga lahko prosvetni svetovalec doživi. Mislim, da bi 
morali tudi s te pozitivne strani obravnavati reelekcijo. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišica Kornhauserjeva. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Poročilo odbora za šolstvo o pro- 
svetno-pedagoški službi je bilo zelo kratko, ker se je odbor odločil, da bo dajal 
kratka in čim bolj koncizna poročila. Vidim pa, da bo k poročilu le treba nekaj 
dodati, kar je nehote iz njega izpadlo, oziroma ker je nekoliko drugače formu- 
lirano, kot je predvidel odbor za šolstvo. 

Dopolnim naj najprej tretji in četrti odstavek na drugi strani, kjer je 
govora o tem, da bi bilo treba z zakonom določiti obseg dela prosvetno-peda- 
goške službe in določiti ustrezne normative za delo pedagoškega svetovalca. Na 
seji je odbor sklenil predlagati prosvetno-kulturnemu zboru, naj bi obseg dela, 
določen z normativi, služil kot podlaga za sistemizacijo delovnih mest pro- 
svetnih delavcev, sistemizacija pa dalje kot podlaga za financiranje prosvetno- 
pedagoške službe. To je iz poročila izpadlo in bi želela, da sprejmete kot 
stališča odbora. 

Druga dopolnitev zadeva naslednji odstavek, kjer se govori, naj se v zakonu 
nakaže možnost reelekcije delavcev v prosvetno-pedagoški službi. Odbor je 
zavzel stališče, naj bo reelekcija obvezna, zato bi bilo treba poročilo korigirati. 

V zvezi z razpravo pa bi rada tole povedala. Vsi, ki smo sodelovali v dolgo- 
trajnih razpravah o prosvetno-pedagoški službi, smo se vedno znova srečevali 
z enakimi in podobnimi tendencami. Prva tendenca je bila, da ne bi prosvetno- 
pedagoška služba bila nadzorna. Nadzor naj bi bil očitno nadležna dejavnost, 
vendar menim, da brez nadzora tudi svetovanja ne more biti. Z nadzorom se 
ugotavlja, kje je deficit in kje je treba svetovati in pomagati. Torej je nemo- 
goče izključevati nadzor ali mu nasprotovati in potencirati svetovanje. Jasno 
je, da mora pri vsem ocenjevanju in svetovanju prosvetnih delavcev sodelo- 
vati ravnatelj. Popolnoma se strinjam s poslanci, ki so poudarili, da bi rav- 
natelj moral biti pedagoški vodja šole. Vsi žal ugotavljamo1, da se ravnatelji 
vse preveč odmikajo od prosvetno-pedagoškega dela v upravno delo. In tudi 
tu mora prosvetno-pedagoška služba poskušati pomagati ravnateljem. Precej 
je bilo tudi pripomb, da bi prosvetno-pedagoška služba čim bolj široko razisko- 
valno delovala. Menim, da gre za precej razširjene tendence, ki nimajo ustrezne 
osnove. Za raziskovalno delo, če naj bo kvalitetno, je potrebna ustrezna ekipa 
z ustrezno kvalifikacijsko strukturo, z ustreznimi sredstvi. Lahko trdimo, da 
številni zavodi za prosvetno-pedagoško službo ne bi mogli samostojno uspešno 
raziskovalno delovati. Zaradi tega je edino smotrna usmeritev, da so nosilci 
nalog tisti, ki so za ta namen pravzaprav ustanovljeni, na primer pedagoški 
inštitut. Jasno pa je, da je pri empiričnih raziskavah treba vključiti tudi pro- 
svetno-pedagoško službo. Ta bo torej baza, ne bo pa nosilec samostojnih razi- 
skovalnih nalog. 

Največ razprav tudi v odboru za šolstvo je bilo doslej o kadrih. Res je, 
kar je rekel tovariš Feldin, da pogrešamo o kadrih izčrpno analizo. Jaz bi 
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dodala, da je bila ta zahteva nekajkrat postavljena in je do danes ostala 
neizpolnjena. Tako se mi nehote vsiljujejo pomisleki, zakaj še nimamo jasne 
analize kadrov. Seveda ne gre za nobeno preganjanje čarovnic, morali pa bi 
poznati stanje, da bi vedeli, kaj je in kje je treba izboljšati. Edini podatek, s 
katerim razpolagam, je, da je v prosvetno-pedagoški službi več kot tretjina 
delavcev le s srednjo izobrazbo. Povedala pa bi, ker je bilo to vprašanje, kako 
je v drugih republikah. Bosna je postavila zahtevo po visoki izobrazbi peda- 
goških svetovalcev. Najbrž ne gre za to, da bi postavila kakršnekoli ekstreme, 
ampak dejstvo je, da bo treba zahtevati, naj ima svetovalec vsaj enako izob- 
razbo kot učitelj, katerega nadzira, sodim pa, da bi bilo logično, da bi zahtevali 
višjo izobrazbo. Prav tako ne drži trditev, da si za razredni pouk ni moč pri- 
dobiti izobrazbe. 2e štiri leta obstaja možnost pridobitve višje izobrazbe in že 
doslej je obstojala tudi možnost pridobitve pedagoške izobrazbe na filozofski fa- 
kulteti. To se pravi, da je vsem odprta pot izobraževanja in pridobiti je ne bo 
težko tistemu, ki se bo hotel poglobiti in hotel čim bolje strokovno delati. 
Poleg tega je veliko nejevoljo povzročilo tudi stališče, naj bi svetovalci več 
aktivno sodelovali pri samem učnem procesu. Seveda se tudi jaz ne strinjam 
s stališči, naj bi svetovalec 5 dni poučeval na šoli in 6. dan svetoval, igral vlogo 
pedagoškega svetovalca. To me nekako spominja na izročilo, kako je bog ustvar- 
jal zemljo. Tako res ne gre! Vendar pa je spet popolnoma napačno stališče, naj 
bi svetovalec prav nič ne sodeloval pri pedagoškem procesu. Kako naj potem 
svetuje? Če ocenjujemo zdravnike, potem nam še na misel ne pride, da bi 
zdravnik, ki sam ne bi zdravil, lahko drugim svetoval, kako zdraviti. Na našem 
področju pa smo naenkrat prepričani, da je to izvedljivo in edino prav. Torej, 
najbrž je zdrava zahteva, da svetovalci sodelujejo pri uvajanju novih učnih 
metod in tudi nič jim ne bo škodovalo, če bodo tu in tam pokazali, kaj sami 
znajo. 

Zoper reelekcijo je tudi ves čas hud odpor in se človek res vpraša, čemu. 
Ne morem se strinjati s tistimi, ki se zavzemajo za reelekcijo ob vsakem času, 
če je treba tudi jutri. Čeprav to zelo idealno zveni, bi vseeno postavila vpraša- 
nje, koliko svetovalcev smo doslej na ta način že izmenjali? Koliko? Jaz ne 
vem niti za enega. Prav tako se ne morem strinjati s tistimi, ki trde, da zado- 
ščajo zgolj strokovni, idejni in drugi pogoji za izbor svetovalca in potem re- 
elekcija ni več potrebna. Zakaj se ne strinjam? Svetovalec naj bi imel 10 let 
prakse. Do upokojitve mora delati še 30 let. Najbrž pa za nikogar ne moremo 
trditi, da bo 30 let najboljši in ustrezal v vsakem pogledu ter razvijal prosvetno- 
pedagoško delo. Takšni bodo, najbrž pa ne bodo vsi. Torej je obvezna reelekcija 
nujna. Tudi se ne morem strinjati s tistimi, ki trde, da pri takih pogojih ne 
bo moč dobiti pedagoških svetovalcev. Pri bežni analizi je bilo ugotovljeno, da 
osebni dohodki svetovalcev večine zavodov za 100 °/o presegajo osebni dohodek 
učiteljev z isto izobrazbo. Torej menim, da je že osebni dohodek precej pri- 
vlačen faktor, čeprav trdim, da delo prosvetnih delavcev še dolgo in tudi najbrž 
nikoli ne bo ne lahko, ne privlačno. 

Prav tako srečujemo vrsto ugovorov proti temu, da bi prosvetno-pedagoška 
služba imela enotno vodeno oziroma enotno programirano delo. S tem naj bi bili 
moteni samoupravni principi. Če imamo enoten program šol, enotne predpise 
in enotno slovensko šolstvo, potem res ne razumem, zakaj naj bi bila ta služba 
neenotna in pestra. Čudi me pa, da se ta enotnost vsepovsod pojavlja v zahtevi 
po financiranju. Torej, enotno financiranje za vse, ne pa programiranje. Najbrž 
je treba prosvetno-pedagoško službo enotno organizirati in enotno financirati. 
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Menim, da ji je treba dati več sredstev kot doslej, ker je jasno, da s sred- 
stvi, ki jih je dobivala doslej, ni mogla dobro delati. Tu se mi nehote vsiljuje 
podatek iz našega poslanskega vprašanja. Na vse mogoče načine bomo iskali 
100 milijonov, da bi zagotovili dobro prosvetno-pedagoško službo, danes pa 
smo slišali, da je samo letos porasel dohodek federacije za 2,1 milijarde novih 
dinarjev oziroma za 210 milijard starih dinarjev. Pri tem sem se nehote vpra- 
šala, kako je to mogoče v razmerah, ko z vsemi težavami iščemo tisti dve 
milijardi, da bi izpolnili republiško obveznost do šolstva. 

Končno bi vas informirala še o tem, da je odbor za šolstvo razpravljal tudi 
o tem, kakšna naj bi bila organizacijska struktura. Odločil se je za naslednji 
postopek, ki žal tudi ni našel mesta v poročilu. Najprej je treba precizirati 
naloge in obseg dela prosvetno-pedagoške službe in šele potem, če bodo sta- 
lišča enotna, bo možno predvideti organizacijo. Če pa bodo stališča neenotna, 
potem bo najbrž zelo dobro, da bi naš odbor dobil variantne predloge z obraz- 
ložitvijo, kaj posamezni med njimi bolje rešujejo. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Na nekem 
posvetovanju dirigentov pred približno 15 leti je v uvodnem referatu nekdo 
govoril o tem, kakšen naj bi bil lik dirigenta, pevovodje, kakšne naj bi bile 
njegove kvalitete. Mislim, da je za to porabil osem tipkanih strani. Dirigent 
bi moral imeti vse strokovne kvalitete in biti seveda čudovit, lep, privlačen, 
skratka brezhiben in vsestranski glasbenik. Na koncu referata je star in zelo 
uspešen pevovodja izjavil: »Izgleda, da sem jaz šele embrio od zborovodje.« 

Toliko samo za uvod. 
Zelo radi namreč govorimo o liku tega ali onega delavca, o njegovih last- 

nosti, pri čemer dostikrat pretiravamo in včasih postavljamo pred njega tudi 
nekoliko prevelike zahteve. Tako je, če govorimo o prosvetnih delavcih, tako 
je tudi danes tu. 

Ne glede na to, ali se odločimo za svetovanje ali nadzor, stopata v ospredje 
predvsem dve stvari. Svetovalec mora imeti strokovne kvalitete, pri čemer pa 
seveda ne mislim samo na ozko- strokovno znanje, temveč tudi na njegovo 
pedagoško, metodično in psihološko razgledanost, vse povezano z ustreznimi 
delovnimi izkušnjami. 

In drugo: zelo pomembne so' tudi — zdi se mi, da o tem še nismo dovolj 
povedali — njegove moralne in človeške kvalitete. Čeprav je bil ves čas dosedaj 
poudarek na svetovalstvu, se je kljub temu primerilo, da so imeli svetovalci 
do mladih učiteljev, ki so šele prišli na šolo in so se spoprijemali z vrsto težav, 
zelo nekorekten in »šikanozen« odnos. Poudarjam, da to ni bil osamljen primer 
in to kljub temu, da je to bila svetovalska služba. Ali, kako se je moglo zgoditi, 
da učitelj ni hotel sprejeti svetovalca. Resno je podvomil v svetovalčevo ob- 
jektivnost glede ocene strokovnega dela. Vse to je torej povezano z nekimi 
moralnimi ali če hočete tudi človeškimi kvalitetami. Na to bi opozoril tudi še 
iz drugega vidika. 

Imamo mlade svetovalce, ki hospitirajo pri starejšem učnem kadru. V 
odnosih med mladim svetovalcem in starejšim učiteljem lahko po krivdi enega 
ali drugega pride do vrste problemov. Strinjam se s tov. dr. Kornhauserjevo, da 
sta nadzor in svetovanje med seboj močno povezana in da ima svetovalec 
dovolj velik maneverski prostor in izbiro najustreznejših sredstev, da doseže 
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dvig kakovosti pouka. Pred vojno smo imeli inšpekcijsko službo in inšpektorje, 
mnogi med njimi pa so kljub temu bili učiteljem veliki prijatelji in dobri, člo- 
veški svetovalci. Pri tem ni bilo pomembno, da smo jim rekli inšpektor. 

Kar zadeva vlogo ravnatelja, jo je zelo točno orisal tov. Feldin. Ravnatelj 
je in mora biti prvi pomočnik mladega učitelja; mnogi učitelji so ravno v 
ravnateljih našli zelo dobre svetovalce. Imamo pa seveda tudi ravnatelje, ki 
niso in ne nudijo nobene pomoči. Spomnim se primera, ko je prišla učiteljica 
iz Srbije in šele ob polletju ugotovila, da je pri nas ocena dve pozitivna — v 
Srbiji je bila to negativna ocena. Zadovoljstvo dijakov je bilo — mimogrede 
povedano — kar veliko. Niti ravnatelj niti kdo drugi ji tega ni uspel pravo- 
časno povedati. Le ravnatelj, ki sam aktivno sodeluje v učnovzgojnem procesu 
celotne šole, ki učitelje svoje šole pozna, lahko istim najbolj pomaga. 

Vzorni nastopi svetovalcev samih pa se mi zde nekoliko problematični, 
zlasti še, če bi moral to storiti na stopnji, za katero sam ni specializiran. 

Končujem in poudarjam, da je ne glede na to, za kakšne nazive se bomo 
odločili, najbolj pomembno to, da mora biti svetovalec strokovno in kulturno 
široko razgledan in moralno neoporečna osebnost. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Naprej prosim. Besedo 
ima Oto Pungartnik. 

Oto Pungartnik: Tovariš predsednik, tovarišice poslanci. Dovolite 
samo nekaj besed. Važno je poudariti, da je sedanja pedagoška služba odraz 
celotne situacije v sferi izobraževanja. Lahko rečemo, tako kakor je bilo vse 
šolstvo neurejeno, tako je bila neurejena tudi pedagoška služba. Zaradi ne- 
urejenega financiranja imamo pestro šolstvo od šole do šole, od občine do 
občine. Prav zaradi tega doslej o enotnosti nismo imeli jasnega koncepta. 
Sredstva za prosvetno-pedagoško službo so se formirala na podlagi dogovorov 
med občinami. Cim več občin je bilo v okviru enega področnega zavoda za 
prosvetno-pedagoško službo, tem teže je bilo doseči enotnost, ker je pač vsaka 
občina imela o financiranju svoje poglede. Potrebno je bilo veliko prepričevanj 
in razprav, preden je bil sprejet finančni načrt nekega zavoda za prosvetno- 
pedagoško službo, ker z občinami zlasti ni bilo mogoče doseči sporazuma o 
osnovnih kriterijih za dodeljevanje sredstev. Bila so neprestana usklajevanja 
glede sredstev. 

Podobne težave imajo sedaj temeljne izobraževalne skupnosti oziroma sveti 
za skupno financiranje srednjega šolstva in prosvetno-pedagoške službe. Po- 
udarjam, če tega sistema ne bomo spremenili, potem bo pedagoška služba 
sama od sebe odmrla. Sredstva so se ponekod formirala na podlagi realizacije 
preteklega leta, kar je pomenilo, da so bila vsako leto manjša. No k sreči, kot 
izgleda, se bo situacija spremenila. Posledica te neurejenosti je tudi kadrovski 
sestav te službe. Mene malo preseneča prepričanje, da je kadra za prosvetno- 
pedagoško službo veliko, da ljudje težijo in navaljujejo v to službo. Opozorim 
naj, da to ne bo držalo za zavod v Celju. Zavod namreč že tretje leto razpisuje 
prosta delovna mesta in jih še ni uspel zasesti, kljub temu, da ima na razpolago 
sredstva. Ne vem, morda naš zavod nima sreče, ali pa je kader, ki bi bil pri- 
meren za to službo, koncentriran v drugih regijah. Pri nas ga ni, kljub temu, 
da ga poskušamo dobiti tudi po osebnih stikih. Pri kolegih in tudi drugod 
sem se pozanimal, kako so prišli na zavod. Ugotovil sem, da niso prišli v službo 
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na podlagi razpisa. Vse so prepričevali razni komiteji, socialistična zveza, razni 
referenti za šolstvo in drugi, da so sploh na zavod prišli. Namreč ta služba 
je precej odgovorna. Vsak inšpektor je nezaželen in se z ljudmi lahko hitro 
spre. Marsikdo raje pridno dela na šoli. Tam se potrudi in ima lepe uspehe. 
Nima tudi nobenih sporov s širšo okolico pri izvajanju zakonitih določil in tako 
dalje in tako dalje. 

Moje mnenje je, da je treba zadevo realno oceniti, takšno kakršna je. 
O reelekciji menim tole. Če bi bil ustrezen izbor svetovalcev, potem jih 

ne bi bilo potrebno vsake štiri leta vznemirjati, zlasti še, če delajo dobro. 
Kolikor drugi menijo, da to mora biti reelekcija, pa naj bo. 

Dovolite še malenkost. Imam vtis, da je postala naša služba v zadnjem 
obdobju dobrodošel rešitelj raznih težav šolstva. V zvezi z učnimi uspehi, osi- 
pom, ali ideologijo pouka se pogosto postavlja vprašanje, kaj pa pedagoška 
služba. Ob tej debati imam občutek, da bi te težave zelo radi preložili na druga 
ramena. Opažam, da je ta služba sila dobrodošla, da bi se ji naprtili nakopičeni 
problemi, sami pa razbremenili odgovornosti. 

Vzgoja prosvetnih delavcev je nacionalno vprašanje in mora biti družba 
zanj zainteresirana. Danes leti ogromno pripomb na učitelje na njihovo ideo- 
logijo itd. Imamo takšnega učitelja, kakršnega je družba v tem obdobju ustva- 
rila. Ker je bil ta poklic v primerjavi z drugimi neinteresanten, osnovni ma- 
terialni stimulans relativno reven, je to nujno vplivalo na kadrovanje. Poglejmo, 
kdo je šel na naša učiteljišča in od kod je prišel kader. Na učiteljišča so se 
vpisovali največ učenci iz zaostalega podeželskega okolja. V večini primerov 
so ti učenci prinesli s seboj precejšnje vrzeli v znanju, ki se jih niso mogli 
nikoli otresti. Morda jih še danes obremenjujejo. Takšno je stanje. Kadrovalo 
se ni načrtno, marveč stihijsko. Kdor se je prijavil, je bil sprejet. V perspektivi 
bo treba kadrovanje drugače urediti. Tudi za prosvetno-pedagoško službo bo 
potrebno kader vsestransko strokovno usposabljati. Samo 10 let prakse za 
opravljanje odgovorne in težke naloge ne zadošča. Treba bi bilo v okviru 
ustreznih institucij razmišljati o ustreznejšem načinu izobraževanja svetovalcev. 

Za konec samo še tole. Šolstvo je nacionalni problem in mora biti enotno 
organizirano in programirano. V okvir enotnega nacionalnega šolstva spada 
tudi prosvetno-pedagoška služba, ker je njegov sestavni del. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Miro Lužnik se je že prijavil. 

Miro Lužnik: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci. Dovolite samo nekaj besed v zvezi z današnjo razpravo, kakor tudi 
v zvezi z dokaj obsežnimi razpravami v odborih prosvetno-kulturnega in repu- 
bliškega zbora. Mislim, da je prav, da so bile razprave tudi polemične, ker bodo 
z osvetlitvijo posameznih problemov z vseh plati omogočile ustreznejše obli- 
kovanje pedagoške službe v prihodnje. In zato kot predstavnik zavoda za šolstvo 
izražam veliko zadovoljtsvo, da so razprave o tej službi intenzivne in poglob- 
ljene, saj danes ta služba v naši družbi prav gotovo predstavlja, kot je v 
materialu odbora navedeno, hrbtenico šolske dejavnosti. 

Osnovna dosedanja izhodišča prav gotovo izražajo prizadevanja za vse- 
stransko večjo kvaliteto vzgojno izobraževalnega dela na naših šolah. Tu stopa 
pedagoška služba kot eden izmed pomembnih dejavnikov, ki se vključuje v 
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prizadevanja vseh samoupravnih organizmov na področju našega šolstva, da 
bi v prihodnjem obdobju naša šola dosegla večje in boljše rezultate. 

V zvezi z razpravo pa tudi z materiali, ki jih imamo, bi želel vendarle še 
posebej opozoriti na nekatera vprašanja, ki so doslej bila preveč obrobno ob- 
delana. Mislim tu predvsem na problematiko izdelovanja predmetnikov in 
učnih načrtov šol. Ta je po mojem globokem prepričanju ena izmed temeljnih 
in zelo zahtevnih nalog in bo potrebno jasno in natančno opredeliti, kdo bo 
nosilec tega dela, čeprav bodo osnovni sodelavci zunanji sodelavci, mora biti za 
izdelavo tega dela odgovorna neka institucija. Izraženo je bilo že mnenje, naj 
bi to delo prevzel pedagoški inštitut. Menim, da bo treba o tem predlogu še 
razpravljati. 

Drugo področje, ki prav tako ni natančno opredeljeno, je celotna sfera skrbi 
za učbenike, učila in učne pripomočke. Ne morem trditi, da je zavod za šolstvo 
v dosedanjem obdobju na tem področju lahko veliko napravil, ker zanj tudi ni 
bil odgovoren in zadolžen; je le sodeloval pri tem delu. Mislim pa, da bomo 
morali v bodoče temu področju posvetiti mnogo večjo skrb in pozornost. 

Posebej bi v zvezi z razpravami o takšni ali drugačni pedagoški službi, 
tovarišice in tovariši poslanci, želel opozoriti na najbolj deficitarno področje 
pedagoške službe, o katerem tudi manj razpravljamo. To je strokovno šolstvo. 
To področje je nezadostno zasedeno. Nekateri so pisali, da služba tu obstaja 
samo formalno, dejansko pa je ni. Strokovno šolstvo je razvejano, zapleteno in 
izredno zahtevno; zato je zanj še toliko bolj potrebna skrb pedagoške službe. 
Mislim, da bomo morali prav na tem področju povečati število pedagoških 
svetovalcev. 

Menim, da je stališče o enotni pedagoški službi popolnoma jasno in pra- 
vilno, ker ni mišljena nikakršna absolutna in toga centralizacija. Enotnost 
službe se bo izražala v njeni jasni in nedvoumni usmerjenosti na vzgojno izo- 
braževalno delo v naših šolah, ki jih bo nadzorovala, hkrati pa jim svetovala. 
Ob tem bo morala imeti posluh za določene specifičnosti na posameznem pod- 
ročju, česar v predlaganem konceptu enotnosti danes nihče ne zanika. Mnenja 
glede tega so le pri posameznih rešitvah različna. 

V zvezi z mislimi, ki jih je nakazal poslanec tovariš Pungartnik o uspo- 
sabljanju pedagoških svetovalcev, bi opozoril na pomembnost tega vprašanja 
z vidika večjih zahtev in nalog pedagoške službe v prihodnjem obdobju. Mislim 
na tisto dejavnost pedagoških svetovalcev, ki zadeva bolj temeljito, načrtno in 
bolj sistematično vrednotenje pedagoškega dela v celoti. 

Ce danes kateregakoli svetovalca ali kateregakoli prosvetnega delavca po- 
stavimo na mesto, ki ga zahteva nov lik svetovalca, lahko ugotovimo, da zanj 
ni dovolj strokovno niti pedagoško usposobljen. Zato je ena izmed temeljnih 
nalog pedagoške službe, da se bo sama usposabljala. Le tako bo lahko zadovo- 
ljevala čedalje večje zahteve, ki se danes na področju vzgoje in izobraževanja 
postavljajo pred same šole in razumljivo tudi pred samo pedagoško službo. Ta 
služba bo morala tudi v prihodnje ostati most, kot je nekdo od tovarišev po- 
slancev danes omenil, prek katerega se bodo prenašale najbolj dognane peda- 
goške teorije v prakso. Obenem bo morala pedagoško teorijo opozarjati na 
probleme, ki naj bi jih ta proučevala. Zato menim, da bomo morali v bodoči 
organizaciji pedagoške službe upoštevati tudi ta dva osnovna vidika. Imeti bo 
morala svetovalca, ki bo sodeloval s pedagoškim inštitutom o raziskovalnih 

la« 
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nalogah. To pa seveda še ne pomeni, da je znanstveno-raziskovalna institucija 
ali njena podaljšana roka, temveč bo s takšno metodo dela prispevala k 
oplajanju teorije in prakse. 

Na drugi strani pa bo potrebno zavzeti tudi stališče do posebnih šolskih 
služb, ki se danes postopoma razvijajo spričo večjih zahtev, ki jih družba po- 
stavlja šoli, in težav, ki v šoli sami nastajajo. Vsem tem težavam in nalogam 
šole niso s svojim strokovno usposobljenim kadrom več kos. Pomagati jim 
morajo posebne specializirane službe, v katerih delajo šolski pedagog, psiholog, 
socialni delavec itd. Tudi za organizacijo te šolske službe bo treba šele najti 
ustrezne rešitve. 

Če smem, bi vas seznanil s stanjem kadrov v naših zavodih. Strinjam se 
s tem, kar je dejala tovarišica podpredsednica dr. Kornhauserjeva, da so bili ti 
podatki večkrat zahtevani na odborih in da jih niso dobili, ker so se razprave 
nekoliko omejevale od tega problema. Priznavam, da zavod ni predložil zboru 
analize, ki pa jo je pripravil že po prvi zahtevi tega odbora. Tu bi samo kratko 
prikazal, kakšen je kadrovski sestav službe. 

Trenutno je v Sloveniji 10 zavodov, v katerih dela skupno 118 strokovnih 
uslužbencev. Z neposredno operativno pedagoško službo na terenu se ukvarja 
99 svetovalcev. Drugi so direktorji, pomočniki, dokumentalisti, pedagogi, psi- 
hologi, ki v večji meri analitično delajo in delavci za strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev, ki pedagoškega nadzora ne izvajajo. Od vseh strokovnih delavcev v 
zavodih za prosvetno-pedagoško službo ima srednjo izobrazbo 41 pedagoških 
svetovalcev ali 34,7 '°/o. Višjo prav tako 41 ali 34,710/o in visoko 36 delavcev ali 
30,6 %. Od delavcev s srednjo izobrazbo jih izredno študira na pedagoški aka- 
demiji 11 ali 26,9'%, od onih z višjo izobrazbo pa na univerzi 10 ali 24,3 "Vo. 
To pomeni, da si bo v bližnji prihodnosti pridobilo višjo in visoko izobrazbo 
21 delavcev ali 17,7 °/o izmed vseh strokovnih delavcev. Za potrebe razrednega 
pouka imajo zavodi 42 svetovalcev. Od teh jih ima 30 srednjo izobrazbo, 12 
višjo, vendar so ti svetovalci usposobljeni za predmetni pouk. Od razrednih 
svetovalcev jih 10 študira izredno na pedagoški akademiji, 5 pa na univerzi. 
Predmetnih svetovalcev je 40, od tega 20 z višjo in 20 z visoko izobrazbo. 
Za potrebe šol narodnosti so 3 svetovalci, ki imajo višjo izobrazbo, vzgojno 
varstvenih ustanov 7, od katerih imajo 3 srednjo, 1 višjo in 3 visoko izobrazbo. 
Zavodi imajo dalje 2 svetovalca z visoko izobrazbo za potrebe srednjih šol in 
4 svetovalce za strokovne šole, od katerih ima 1 srednjo, 1 višjo in 2 visoko 
izobrazbo. Poudarjam torej, da imajo zavodi za prosvetno-pedagoško službo 
za področje vsega strokovnega šolstva v Sloveniji skupno štiri svetovalce. Na 
zavodu za šolstvo dela pet svetovalcev. To pomeni, da dela na tako širokem 
področju v vsej Sloveniji samo 9 svetovalcev. 

Morda še starostna struktura. Prevladuje kader v starosti od 31 do 50 let. 
Teh je 72 ali 61'%. Delavcev, ki so stari nad 50 let, je 46 ali 39 °/o, 8 pa je starih 
nad 60 let ali 6,7 °/o. V zadnji kategoriji prevladujejo svetovalci za razredni 
pouk. Glede družbene in politične angažiranosti svetovalcev naj omenim, da je 
organiziranih v zvezi komunistov 84 strokovnih delavcev od skupnega šte- 
vila 118. V zvezi komunistov je torej 71,1 %> delavcev. 

Se nekaj besed o kadrovski strukturi zavoda za šolstvo. Moram reči, da 
bo v bodoče potrebno poskrbeti za bolj poglobljeno in hitrejše delo zavoda. To 
pa otežkoča njegova šibka kadrovska zasedba. Omenim naj, da ima zavod 
v Črni gori 29 strokovnih delavcev, naš pa 22, stalnih, skupaj s honorarnimi in 
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z zunanjimi sodelavci pa jih je 32. Od strokovnih sodelavcev so 3 s srednjo 
izobrazbo, 4 z višjo in 15 z visoko izobrazbo. Od tega vsi, razen direktorja, v 
glavnem opravljajo operativne naloge prosvetno-pedagoške službe in posebne 
naloge, ki jih zavodu nalagata zakon o zavodih in zakon o prosvetno-pedagoški 
službi. En svetovalec se ukvarja s splošno problematiko osnovnih šol in zavodov 
za prosvetno-pedagoško službo, en z varstveno-vzgojnimi zavodi, en s posebnimi 
šolami, dva z izobraževalnimi centri za odrasle. Za pouk na predmetni stopnji 
je 9 svetovalcev. Eden za predvojaško vzgojo, 5 svetovalcev pa za strokovne 
šole. V starostnem sestavu je 16 strokovnih delavcev do 50 let. Torej je večina 
stara 40 let, 5 delavcev pa je starih od 51 do 55 let. 

Glede zaposlenosti v prosvetno-pedagoški službi naj omenim, da ima 10 
svetovalcev od 3—5 let staža, od 6—15 let pet svetovalcev, od 16 do 20 let 
2 svetovalca. Nad 20 let, če upoštevamo prejšnjo službo, delajo trije delavci. 
Članov ZK je od 22 svetovalcev 16. Toliko sem želel odgovoriti na danes po- 
stavljeno vprašanje o kadrovskem sestavu pedagoške službe. 

Sam sem globoko prepričan, da bosta na podlagi dosedanjih razprav in prav 
tako temeljitega pretresanja na današnji seji izvršni svet in republiški sekre- 
tariat imela precej olajšano delo pri izdelavi predloga za izpopolnitev oziroma 
za izdajo novega zakona o prosvetno-pedagoški službi. Zakon naj omogoči, 
da bo ta služba lahko v bodoče zaživela in bolje in ustrezneje delala ob seveda 
resnični podpori vseh družbenih dejavnikov. Soglašam z mnenjem tistih po- 
slancev in diskutantov, ki ugotavljajo, da je ta služba resnično zahtevna in 
odgovorna za svoje delo družbi in pedagoškim delavcem. V celoti se strinjam 
s tovarišem poslancem Haslom, da imamo tudi danes odlične pedagoške sve- 
tovalce, imamo pa tudi nekatere slabe. Zato je potreben proces kadrovskega 
izpopolnjevanja, s katerim bomo poskrbeli, da bodo v tej službi delali najbolj 
predani in strokovno res temeljito usposobljeni svetovalci. Toda, ko bodo sve- 
tovalci v vseh lastnostih ustrezali zahtevam družbe, bo treba tudi njihove 
upravičene zahteve izpolnjevati, kar se pa včasih doslej ni dogajalo. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Še kdo želi besedo. Be- 
sedo želi Miroslav Vute. 

Miroslav Vute: Res je, kar je rekel tovariš predsednik, razprava 
gre h koncu. Bom kratek. 

Na prizadevanja o reorganizaciji prosvetno-pedagoške službe gledam kot 
na sestavni del vseh prizadevanj za ureditev našega šolstva. Zato v glavnem 
podpiram stališča izvršnega sveta in sem sodeloval tudi v delu našega odbora. 
V stališčih izvršnega sveta me motijo samo očitki o neučinkovitosti službe, o 
čemer je govoril tudi tovariš poslanec Pungartnik. Menim, če bi se hoteli ob- 
metavati z očitki, potem se lahko obmetavamo v nedogled. Pedagoška služba 
lahko tudi očita neučinkovitost šol in šolnikov in na koncu lahko šolniki 
vračajo očitke vsej družbi, ki ni znala učinkovito reševati materialnega položaja 
šolstva in je s tem povzročila težave, ki so delno tudi vzrok za današnjo raz- 
pravo, ko poskušamo en del problematike našega šolstva reševati z reorga- 
nizacijo pedagoške službe. 

V novi organizaciji prosvetno-pedagoške službe vidim naslednji dve nalogi 
bodoče prosvetno-pedagoške službe: 
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1. da zaostri družbene zahteve do šol in šolnikov, mislim, da je to prav; 
2. da bo enotno organizirana prosvetno-pedagoška služba opozarjala družbo, 

kakšno je stanje v šolstvu, ugotavljala vzroke, ki so privedli do takega stanja 
in tudi takoj predlagala, kaj je treba spremeniti, da bodo šole bolje delale. 

K stališčem bi rad dodal samo to, da bi morali biti ob sprejemanju novega 
zakona pozorni na zadeve, o katerih je govoril tovariš direktor Miro Lužnik. 
Na to opozarjam zaradi tega, da ne bi zanemarili nekaterih drugih nalog, ki jih 
je prosvetno-pedagoška služba tudi dolžna opravljati. Gre za strokovno izpo- 
polnjevanje, za študij in izdelavo učnih načrtov in končno tudi za impirične 
raziskave-. Da se ne bi prekinila kontinuiteta dela na teh področjih, menim, da 
je potrebno pospešeno pripravljati dodatne predpise, na primer zakon o novem 
pedagoškem inštitutu, izvršilne predpise o strokovnem izpopolnjevanju in še 
druge. Kratko malo, zavzemam se za to, da je treba hitreje reševati vse tiste 
sporedne naloge, ki so prav tako pomembne, kot nova organizacija in nova 
vsebina prosvetno-pedagoške službe. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? 
(Ne.) Če ne, se še sam priglasim k besedi in mi dovolite, da končam razpravo 
o prosvetno-pedagoški službi z naslednjo mislijo. Današnja razprava je bila 
zategadelj pomembna, ker je nakazala vsebinske, organizacijske in tudi finančne 
spremembe, ki jih je potrebno vnesti v zakon. Za te spremembe so se zavzeli 
odbor za šolstvo našega zbora, odbor za znanost, prosveto in kulturo izvršnega 
sveta in sam izvršni svet, kar je izrazil tudi v stališčih. Mislim, da je razprava 
potrdila, da so skoraj identična stališča odborov in izvršnega sveta, le o neka- 
terih zadevah se ocene in predlogi razhajajo. Menim, da vsa razprava in pred- 
logi omogočajo izvršnemu svetu, da takoj prične pripravljati osnutek sprememb 
zakona o pedagoški službi. Mislim, da je prav, da tudi republiški zbor sezna- 
nimo tako z gradivi kot tudi z današnjo razpravo, da bo lahko tudi on pred- 
lagal spremembo zakona. Ne bi ponavljal izredno tehtne in bogate razprave, 
v katero ste se vključili z vso odgovornostjo. Razprava je dovolj jasen dokaz, 
da je treba intenzivneje reševati vso materialno, vsebinsko in organizacijsko 
problematiko šolstva. Posebej bi opozoril, da je potrebno znova nekoliko teme- 
ljiteje analizirati vprašanje vodstev naših šol. Danes je bilo govora o tem, kako 
se neposredno prepletajo funkciji prosvetno-pedagoške službe in vodstev šol, 
to je ravnateljev in njihovih pomočnikov. Vemo, da je sestav ravnateljev zelo 
pester. Imamo odlične pedagoške vodje z vsemi potrebnimi lastnostmi, pa svojih 
nalog ne morejo opravljati kot bi bilo treba, ker se ukvarjajo prvenstveno z 
materialnimi in organizacijskimi vprašanji. Nehote nekoliko zanemarjajo vzgoj- 
ne in pedagoške naloge. Da ne bi vsega tega puščali vnemar, ko celotno raz- 
rešujemo vprašanje šolstva, predlagam, da nam pristojni organi v primernem 
času predlože analizo o vodstvenem kadru na naših šolah z vsemi potrebnimi 
predlogi, kako bi stanje izboljšali. 

Omenil bi en sam primer. Način reelekcije, kakršen je sedaj v veljavi na 
šolah, je zame neustrezen. Ne vem, kaj sodite vi o njej. Naštel bi lahko več 
primerov taktiziranja pri razpisih, ko se pogoji prilagajajo potencialnim kan- 
didatom za ravnateljevo mesto zato, da bi bil izid glasovanja pozitiven. Skratka, 
mislim, da sama reelekcija, kot je sedaj postavljena, ne zagotavlja demokratič- 
nih volitev. Ni dovolj močan in prisoten vpliv širše družbene skupnosti na ka- 
drovanje vodstvenega kadra na naših šolah. No, da ne bi širše razpletal, mislim, 
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da je v našem šolstvu odprto tudi to vprašanje, katerega bo moral naš zbor 
ustrezno rešiti. 

S tem zaključujem razpravo o tretji točki, to je o prosvetno-pedagoški 
službi in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo. Dovolite mi, da 
predlagam spremembo dnevnega reda današnje seje. Ker so navzoči predstav- 
niki skladov in komisije za telesno kulturo SR Slovenije, prosim in predlagam, 
če bi dali njim prednost, in bi se kasneje lotili 4. točke o učnih uspehih v 
osnovnih šolah. Mislim, da predlogu nihče ne nasprotuje. Nadaljevanje seje bo 
potekalo takole: Najprej bomo obravnavali zaključne račune in finančne načrte 
Prešernovega sklada, sklada za pospeševanje založništva, sklada za pospeševanje 
proizvodnje in predvajanje filmov in nato akcijski program komisije za telesno 
kulturo SR Slovenije za letošnje leto. Kot zadnjo točko bi nato obravnavali 
učne uspehe v osnovni šoli. Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajamo na razpravo o zaključnem računu za leto 1967 in finančnem 
načrtu za leto 1968 Prešernovega sklada. 

Kot gradivo k tej točki sta prejeli zaključni račun s poročilom o delu 
sklada v letu 1967 in finančni načrt za letošnje leto, ter poročilo odbora za 
kulturne dejavnosti, ki je obravnaval predloženo gradivo. 

Med nami je predsednik upravnega odbora tovariš Boris Ziherl. Zeli 
morda besedo? (Ne želi.) Zeli poročevalec odbora za kulturo dopolniti njegovo 
poročilo? (Ne želi.) 

Potem lahko pričnemo z razpravo. Kdo želi razpravljati o zaključnem 
računu in finančnem načrtu Prešernovega sklada? (Ne javi se nihče.) Ce ne, 
zapiram razpravo, pri čemer naj povem, da dobi naš zbor te akte sklada samo 
na vpogled. 

Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je na 
razpravo o zaključnem računu za leto 1967 in finančnem načrtu za leto 1968 
sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva. 

Kot k prejšnji točki, ste tudi k tej točki dnevnega reda prejeli tri gradiva. 
Zaključni račun sklada s poročilom, finančni načrt in poročilo odbora za kul- 
turne dejavnosti, ki je obravnaval predloženo gradivo. 

Med nami je predsednik sklada tovariš Pirkovič. Zeli morda podati še 
ustno pojasnilo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik odbora za kulturno dejav- 
nost? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zapiram 
razpravo. 

Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je na raz- 
pravo o zaključnem računu za leto 1967 in o finančnem načrtu za letošnje leto 
sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov. 

K tej točki ste prav tako prejeli zaključni račun in finančni načrt ter 
poročilo odbora za kulturne dejavnosti, ki je obravnaval predloženo gradivo. 

Ce vidim prav, predstavnika sklada ni tukaj med nami. Zeli besedo poro- 
čevalec odbora? (Ne želi.) Ce ne, začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Povem 
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naj, da je bilo v odboru veliko razprave o tej kulturni problematiki, pojavila 
se je predvsem dilema oziroma vprašanje, kdo je odgovoren za kvalitetno pro- 
izvodnjo slovenskega filma. Polemika ni bila končana. Odbor je menil, da je 
zanjo odgovoren upravni odbor sklada, predstavnik sklada pa je dejal, da 
upravni odbor te odgovornosti ne more prevzeti, marveč so za proizvodnjo 
slovenskih filmov odgovorni predvsem filmski delavci. 

Besedo ima Vinko Kramar. 

Vinko Kramar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke. 
Menim, da je naš odbor nekoliko pozno dobil te informacije ter finančne načrte 
in zaključne račune kulturnih skladov. Vendar menim, da bi kljub temu bilo 
potrebno spregovoriti nekaj besed o založniški dejavnosti, čeprav se prej nisem 
oglasil k razpravi o tej problematiki. V enem od poročil je samo bežno opozo- 
rilo, da imamo zelo veliko založniških hiš, ki nimajo usklajenega programa. 
Menim, da to ne bi smelo iti molče mimo našega zbora. Iz finančnega načrta 
je razvidno, da sredstev ni mnogo in jih je treba zato kar se da racionalno 
trošiti. Iz poročila tudi ni podrobno razvidno kakšna je problematika na revial- 
nem področju. Samo skopo je povedano, da je bila več interesentom odpove- 
dana subvencija, niso pa naštete revije, ki subvencij niso prejele. Menim, da 
je ta problematika nekoliko preveč površno obdelana, mogoče zaradi tega, ker 
sprejemamo o teh aktih samo informacije, vendar četudi se s problemi samo 
seznanjamo, bi morala biti informacija popolnejša, sicer ni uporabna za raz- 
pravo na tej seji, na terenu ali pa pri drugem delu poslancev. Toliko o tej 
zadevi. 

Pri finančnem načrtu oziroma zaključnem računu filmskega sklada me 
moti način delitve sredstev. Dovolite, da citiram. »Po sklenjeni pogodbi s 
posameznimi producenti se je sklad obvezal, da bo odobrena sredstva nakazal 
v treh obrokih in sicer prejme producent ob podpisu pogodbe 40'% odobrene 
vsote, po pričetku snemanja filma 30'%, zadnjo akontacijo pa po tem, ko dobi 
dovoljenje za predvajanje filma. Skratka, proizvajalec dobi vso dogovorjeno 
vsoto ne glede na to, kaj napravi. Ker predstavnik sklada ni navzoč, se v to ne 
bom podrobneje spuščal. Prav brez potrebe izplačuje sklad odobreno subven- 
cijo v treh obrokih, ker še nobenemu filmu ni bilo prepovedano predvajanje. 
Drugo vprašanje zadeva stroške proizvodnje. Vsi filmi so bili subvencionirani 
s približno 100 milijoni starih dinarjev. Podobni filmi pa so bili v drugih repu- 
blikah proizvedeni od 24 milijonov S dinarjev naprej. To so podatki, ki v gra- 
divu niso navedeni. Povedano je samo, da stane črno-bela tehnika od 83 do 
90 milijonov starih dinarjev, barvna pa približno 160 milijonov. Bilo bi prav, 
da bi upravni odbor sklada to zadevo bolj temeljito proučil. Tudi na tem pod- 
ročju je treba gospodariti, da bi s čim manjšimi stroški proizvajali dobre filme, 
če bo sklad avtomatično delil sredstva producentom, kolikor jih bodo zahtevali, 
ne glede na kakovost, o kateri je v zadnjem času precej govora, se stanje na 
področju filma ne bo izboljšalo. Filme je treba proizvajati za publiko in ne 
za skladišča. Na tem področju se porajajo tudi takšni primeri, ki za našo 
družbo niso sprejemljivi in o njih bi morali razpravljati. 

Naš zbor je že razpravljal o kulturnih institucijah, ki naj se financirajo iz 
republiških sredstev. Na tem področju ni enotne politike, kar se kaže tudi pri 
financiranju filmske vzgoje. Te postavke v finančnem načrtu ne bi razčlenje- 
val preveč, niti ne le to, da so dobile sredstva institucije, ki verjetno niso repu- 
bliškega pomena, hkrati pa so bile odbite prošnje podobnim institucijam z 
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obrazložitvijo, da je filmska vzgoja stvar krajevnih dejavnikov. To pomeni, 
da ne veljajo za vse enaka oziroma enotna merila. 

O kinofikaciji je težko govoriti, ker sklad zaradi pomanjkanja sredstev 
na tem področju ne bo odločneje posredoval. Tako je na kratko obrazloženo 
v poročilu. Ce pogledamo razpravo ravno v tem zboru iz februarja leta 1967, 
ugotovitve in priporočila, se mi zdi, da ne bi smeli tako lahko in brez razprave 
prek tega problema, če bomo odlašali z rešitvami, bomo lahko kmalu posta- 
vili drugo vprašanje, za koga sploh še proizvajamo domači film. 

Upam, da se še spominjate analize, ki jo je o tem vprašanju podal v tem 
zboru tovariš Lah? Takrat je bilo rentabilnih samo 20 podjetij za predvajanje 
filmov. Vseh drugih 200 podjetij in organizacij, ki delajo predvsem v okviru 
kulturno-umetniških društev, svobod in prosvetnih društev, pa je bilo več ali 
manj obsojenih na počasno hiranje in umiranje. Seveda v zadnjem obdobju 
se je stanje še poslabšalo. Mislim, da bo treba nekaj pokreniti. V projektu 
tega finančnega načrta je za te namene sicer predvidenih nekaj sredstev, vendar 
če bomo začeli ta sredstva deliti šele konec leta, potem se bo verjetno pokazal 
njihov učinek šele prihodnje leto ali še kasnje. Za nekatere pa je verjetno že 
sploh prepozno. V našem programu je sicer predvidena obravnava te proble- 
matike. Ko bo na dnevnem redu, bomo morali o njej bolj podrobno spregovoriti. 

V poročilu je sicer navedeno, kateri filmi so dobili nagrade. Menim, da pa 
bi bila lahko ta informacija dopolnjena še s podatki, koliko je stala realizacija 
posameznih filmov. Ne bi škodoval tudi podatek o plasmaju filmov na tržišču. 

Upravičeno bi bilo, če bi zahtevali, da se reševanje te problematike nekoliko 
pospeši. Stanje je takšno, da prehajajo kateri manjši objekti v zasebno last, 
ali pa to dejavnost prevzemajo nam idejno nasprotni dejavniki, s čimer lahko 
nastanejo težko popravljive posledice. 

V finančnem načrtu je predviden 15 l0/o porast dohodkov. Menim, da to 
ni povsem realno, ker vse ugotovitve kažejo, da obisk stagnira. Glavni dohodek 
sklada je namreč 20°/o prispevek od bruto prometa. Cene vstopnic je bila povi- 
šana ob reformi in po oceni gospodarske zbornice ni mogoče pričakovati novih 
podražitev. Zategadelj menim, da je finančni načrt nekoliko prenapet. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zal ugotavljam, da prvega dela raz- 
prave, ki je bil neke vrste komentar k finančnemu načrtu sklada za pospeševa- 
nje založništva, ni slišal tudi predstavnik sklada tovariš Pirkovič, ker je med 
tem že odšel. 

K problematiki sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov 
pa naslednje: Mislim, da so bile pripombe izredno tehtne. Hkrati naj opozorim, 
da imamo še v letošnjem letu na programu problematiko slovenske filmske 
ustvarjalnosti in se v ta namen še pripravlja gradivo, ki ga sestavlja skupina 
filmskih in družbenih delavcev. Takrat bomo imeli priložnost se natančneje 
srečati z vso problematiko, ki je prav gotovo izredno pereča in aktualna in 
zavzeti tudi bolj določna stališča. Se kdo želi besedo? Besedo ima Leopold 
Kej žar. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Imam le 
obrobno pripombo, kajti razpravljati o denarju, ki je bil porabljen pred enim 
letom, res ni več pomembno. Zaskrbela me je ugotovitev, ki jo na 3. strani 
podaja odbor za kulturne dejavnosti našega zbora. Odbor sodi, da republika 
posveča odločno premalo pozornosti filmski vzgoji. Film postaja vedno manj 
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sredstvo za oblikovanje duhovne podobe mladega človeka, in se dogaja celo, da 
dobiva zaradi poplave filmske plaže funkcijo, ki je nasprotna temu namenu. 
Mislim, da je ta ugotovitev tako pomembna, da se kaže pri njej ustaviti. Ne 
zato, da bi na današnji seji kaj spremenili, temveč da bi filmska dejavnost sama 
pričela proučevati in ukrepati. Menim namreč, da ni vse odvisno samo od 
filmske vzgoje, čeprav se zavedam, da mnoge vzgojitelje močno skrbi, ko vidijo, 
kako stihija na tem področju dobesedno ruši mnoga vzgojna prizadevanja šole, 
staršev in kot tudi drugih kulturnih medijev. Utemeljena je ugotovitev našega 
odbora, da dobiva film funkcijo, ki je nasprotna svojemu namenu, da bi obli- 
kovala duhovno podobo mladega človeka. Mislim, da se ta ugotovitev nanaša 
predvsem na to, da ne oblikuje takšne duhovne podobe mladega človeka, ki 
si jo v naši socialistični družbi želimo. Podoba, ki jo danes oblikuje film, je 
dokaj problematična, če pomislimo na to, kaj vse vsebuje današnji filmski spo- 
red. Ljudje, ki poklicno delajo na tem področju, so bili postavljeni v situacijo, 
da je njihova življenjska eksistenca v mnogih primerih odvisna od tega, koliko 
denarja bodo otroci prinesli na blagajno. V to jih pač marsikdaj sili življenjska 
logika. Menim, da bi morali pristojni organi temu vprašanju posvetiti več pozor- 
nosti in ga proučiti predvsem iz vzgojnega gledišča. Potrebni bi bili zlasti 
fiskalni, morda kdaj pa kdaj tudi upravni ukrepi, da bi izboljšali kakovost 
programa. Znano vam je, kako se zbirajo dohodki sklada. Vse vstopnice so 
enako obdavčene in se ne upoštevajo program, obseg in pogoji dela posamez- 
nih kinematografov. Če bi opozorili še na druge stvari, bi se še bolj prepričali, 
da ni na tem področju nobenega organiziranega družbenega prizadevanja za 
izboljšanje kakovosti filmskega programa. Predgovornik je opozoril, da se po- 
javljajo prek filma določena vzgojna prizadevanja, s katerim se vedno ne 
moremo strinjati. Morali bi vedeti, kako močno propagandno sredstvo je film 
in kako velika škoda se dela s tem, da dopuščamo na tem področju absolutno 
stihijo. 

Še enkrat bi apeliral na pristojne institucije, da bi to vprašanje proučili 
in predložili skupščini ob primernem času podrobnejše poročilo, ki bi nas 
seznanila s to problematiko in tudi predloge, ukrepe, s katerimi bi se stanje 
izboljšalo. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo? Ce ne, zaklju- 
čujem razpravo. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na razpravo o akcij- 
skem programu komisije SR Slovenije za telesno kulturo za leto 1968. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli akcijski program komisije 
za telesno kulturo s kvantifikacijo in obrazložitvijo ter poročilo odbora za 
telesno kulturo. 

Seji zbora prisostvuje predsednik republiške komisije za telesno kulturo 
tovariš Jože Pernuš. Zeli morda tovariš predsednik uvodno besedo? (Da.) 
Prosim. 

Jože Pernuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ce 
gledamo ta akcijski program, potem ni povsem jasno, zakaj je naša komisija 
sprejela prav takšnega. Nedvomno je, da je med telesno-kulturnimi delavci 
veliko mnenj, da bi bilo treba določena še nerešena vprašanja reševati bolj 
operativno. Vendar mislim, da so dala nekatera izoblikovana stališča tako v 
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naši skupščini kot tudi resolucija o telesni kulturi, ki jo je sprejela 21. 6. 1968 
zvezna skupščina osnovno in jasno stališče glede nadaljnje politike. Mislim, da 
je nadaljnja politika v telesni kulturi v tem, da je treba jemati človeka pred- 
vsem občana kot nosilca vse dejavnosti v telesni kulturi kot osnovno dejstvo. 
To se je marsikje dosedaj jemalo prav obratno. Nadalje je treba iti v smeri 
množičnosti, pri čemer seveda ne gre zanemarjati tudi vrhunskega športa, ki 
raste prav iz te množičnosti. Glede tega, kdo so nosilci skrbi za telesno kulturo, 
od šol do delovnih organizacij, društev in do vseh tistih, ki usmerjajo celotno 
dejavnost na svojem območju, mislim, da smo zelo enotni in da zagovarjamo 
isto politiko. Ko pa preidemo na praktično reševanje posameznih vprašanj, smo 
v praksi zelo različnega mnenja, zelo različnih stališč, ki so pač čestokrat 
odvisna od osebnega odnosa. Od tega je odvisno tudi vprašanje financiranja, 
ali so sredstva ali jih ni in od tega je odvisna tudi vrsta drugih stvari. Vseh teh 
konkretnih vprašanj praktično nismo razčistili do takšne mere, da bi lahko 
rekli, da postavljamo take in take naloge v dolgoročnem programu. Zaradi 
tega, če hočemo izpolniti dolgoročni program razvoja telesne kulture v Slove- 
niji, kar pomeni tudi srž vseh dolgoročnih programov in tudi delovnih orga- 
nizacij, moramo predhodno razčistiti nekaj sistemskih vprašanj in šele nato 
preiti na izpolnjevanje konkretnih nalog. 

Ocena dosedanjega izpolnjevanja petletnega plana na področju telesne kul- 
ture je precej negativna. Na tem področju se v dveh letih nismo premaknili 
naprej, ampak obratno. Nekje, na primer pri organizaciji telesne kulture smo 
šli celo nazaj. Podatki kažejo, da pada na leto število osnovnih organizacij in 
članstva približno od 4 do 6 '%>. Nazadnje tudi število strokovnega amaterskega 
kadra ne samo glede števila, marveč tudi kar zadeva njegovo strokovnost. Pred 
leti je še 300 do 400 strokovnih kadrov opravilo razne tečaje in šole. V zadnjih 
letih opravi te tečaje le približno 200 ljudi. Tudi glede množičnosti organizira- 
nja telesne kulture nismo storili bistvenih napredkov. V nekaterih šolah smo 
ustanovili športna društva samostojno. V društvih se tudi vedno bolj čuti — 
delno zaradi pomanjkanja sredstev, ali zaradi drugih razlogov zapiranje tistih, 
ki so sposobni postati vrhunski tekmovalci v okviru tekmovalnega športa. Na 
drugi strani nismo dobili niti v delovnih organizacijah, kljub jasnemu stališču 
skupščine in vseh drugih organov, nikakršne pomoči, čeprav bi bilo to le v 
korist proizvodnje, če vlagajo določena sredstva ne samo v rekreacijo, marveč 
tudi v druge oblike telesne kulture. Tak sistem se v drugih industrializiranih 
državah izvaja že na veliko; to so tako zvani delovni odmori, proizvodna gimna- 
stika in druge oblike. 

Jasno je, da tudi na področju sistema financiranja nismo storili niti koraka 
naprej. Financiranje je ostalo, kar se tiče republike, na več ali manj proračun- 
skem sistemu. Kar pa zadeva druga področja, je sistem delno proračunski, delno 
se izvaja tudi z osebnimi zvezami z raznimi načini pomoči, kot so reklame in 
podobno. Moram reči, da smo najbolj začeli spreminjati miselnost o šolski 
telesni vzgoji. Nismo še dosegli uspehov, nimamo še tistega, o čimer se stri- 
njamo, da je treba obvezno vpeljati v vseh šolah. 

Tega še nismo storili, napravili smo pa vendarle določen premik v tem, 
da se dela res kontinuirano, tako pri ocenjevanju programov kot tudi pri reše- 
vanju drugih nalog. Zelo slabo je organizirano tudi zdravstveno varstvo. Prak- 
tično smo ukinili še tisto specialistično zdravstveno varstvo in nismo vzpostavili 
nobenega drugega sistema. Ce vemo, da se zelo redko in na hitro opravljajo 
periodični pregledi šolarjev, potem mislim, da ne moremo govoriti o zdravstva- 
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nem varstvu nasploh. Verjetno sta zaradi tega velikokrat telesna vzgoja in 
šport prav nasprotno od tistega, kar bi morala biti. 

Na drugi strani seveda nimamo samo negativnih, marveč tudi določene 
pozitivne premike. Mislim, da se kažejo pozitivni premiki v telesni kulturi 
predvsem na rekreacijskem pojmu, tam, kjer je dobil turizem svoj komercialni 
interes. Vidimo, da se je povečalo število žičnic in drugih oblik za udejstvova- 
nje na področju telesne kulture, seveda proti plačilu. Vrsta plavalcev, smučar- 
jev itd. vsako soboto je nov dokaz, da jih nismo zajeli organizirano in zato se 
veliko število ukvarja s telesno kulturo neorganizirano. Omogočiti bi morali 
to njihovo dejavnost s pomočjo strokovnih kadrov. Prav glede tega nismo sto- 
rili mnogo. Kot pozitivni premik lahko štejemo tudi spreminjanje odnosa do 
telesne kulture. Na zadnjem zasedanju CK Zveze mladine Slovenije smo opa- 
zili, da se mladina postavlja zdaj na popolnoma drugačen položaj. Mislim, da 
so nova prizadevanja mladine zelo pozitivna in jih lahko samo pozdravimo. 
Prav s pomočjo mladine, ki ima največji interes in nas bo tudi priganjala k 
delu, bomo laže reševali določene probleme. 

Tudi določene občine so začele povečevati sredstva za telesno kulturo. Kot 
primer naj omenim občine Bežigrad in Šiška v Ljubljani, Ravne na Koroškem, 
oprostite, če sem katero prezrl. 

Namen našega akcijskega programa je predvsem ta, da bi na eni strani 
reševali nekatere konkretne akutne probleme, ki so tudi sistemske narave. Naj 
jih nekaj navedem. Financiranje, organizacija republiškega organa, vodenje 
politike na občinski in republiški ravni, status telesno-kulturnih objektov, ki 
je popolnoma neurejen, status kvalitetnih tekmovanj in tekmovalcev in v zvezi 
s tem seveda tudi ureditev profesionalizma v športu, ki se pojavlja tudi pri 
nas v Sloveniji. Nadalje so še aktualne nekatere zadeve šolske telesne vzgoje 
in kadrovskih šol, zdravstveno varstvo, propaganda, tisk in tako dalje. To so 
konkretne naloge, ki bi jih mogli opraviti v predvidenem roku. Te naloge pred- 
stavljajo hkrati podlago za republiški finančni načrt in mislim tudi dobra 
podlaga za programsko financiranje v občinah. 

Drugo je dolgoročni program razvoja telesne kulture, s katerim bo odlo- 
čeno, v kateri smeri naj se razvija telesna kultura na Slovenskem v prihod- 
njih petih ali desetih letih. Treba bo ugotoviti, katere panoge imajo naj- 
boljše pogoje za razvoj. Potem bo treba predvideti investicije in potreben 
vaditeljski kader. Za vse to je potrebna vrsta analiz in raziskovalnega dela. 
Strokovnjaki bodo leto ali dve proučevali in potem dali predlog, o katerem 
bomo lahko razpravljali. 

Jasno je, da mora ta akcijski program konkretno odgovoriti na sedaj 
večkrat v praksi nejasna vprašanja. Seveda pri tem mi ne moremo improvi- 
zirati. Za to delo moramo dobiti strokovnjake, ki bodo probleme določen čas 
proučevali in zato programa parcialno ne moremo začeti realizirati že danes. 
Zato je akcijski program postavljen tako, da se v letošnjem letu zavezujemo 
razčistiti prav vsa vprašanja in predlagati rešitve tudi v variantah. 

Pripomnil bi še to, da je bil akcijski program sprejet na naši komisiji 
v mesecu januarju. Komisija nima sredstev, da bi mogla akcijski program 
začeti izvajati. Sredstev še ni, čeprav so bila v odboru izvršnega sveta obljub- 
ljena. Zaradi tega seveda ne bo mogoče program realizirati v predvidenih 
rokih, temveč bo treba določene roke prolongirati. 

Jasno je, da bo zaradi tega poraba sredstev manjša. Računamo, da bi z 
letošnjih sredstev komisije skrčen program realizirali za približno 40 000 dinar- 
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jev. Tudi nosilci nalog so šele predvideni in pogodbe še niso sklenjene. Zaradi 
tega je še vedno čas za določene spremembe. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli predstavnik odbora, tokat je to 
sam predsednik tovariš Jože Glonar, poročilo še ustno dopolniti? 

Jože Glonar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ko 
se je sestal naš odbor za telesno kulturo in obravnaval akcijski program za 
razvoj telesne kulture v letu 1968, ki ga je sestavila komisija Socialistične repu- 
blike Slovenije za telesno kulturo, se je zavzel, da je treba predvsem dokončati 
dolgoročni program razvoja telesne kulture v naši republiki. Še vedno namreč 
nimamo nobenega občinskega niti republiškega razvoja telesne kulture. Ce bi 
imeli občinske programe, potem bi bilo lažje sestaviti dolgoročnejši republiški 
program. Menimo, da je tudi to ena izmed nalog, ki bi jo bilo treba najprej 
rešiti. Med glavnimi nalogami šestega akcijskega programa so nekatera vpraša- 
nja šolske telesne vzgoje. Tu je aktualno vprašanje, ocenjevanje šolske telesne 
vzgoje. O njem je skupščina že pred leti razpravljala in ga bi bilo potrebno 
čimprej rešiti. Potem so tukaj normativi za opremo telovadnic in igrišč. Prav 
tako je zelo pomembno spremljanje telesnega razvoja in zmogljivosti naših 
učencev. Na tem področju še nismo ničesar napravili in smo v zaostanku za 
drugimi republikami. Sprejeti bomo morali čimprej normative za sprejemanje 
telesnega razvoja in zmogljivosti učencev. Prav tako je naš odbor smatral, da 
je potrebno komisiji za telesno kulturo zagotoviti sredstva, da bo lahko izpol- 
nila naloge, ki si jih je zadala z akcijskim programom. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Začenjam razpravo. To- 
variš Feldin ima besedo. 

Boris Feldin: Ko je predsednik odbora omenil šolsko telesno' kulturo, 
želim povedati nekaj besed o normativih za ocenjevanje šolske telesne kulture 
v šolah. 

Mislim, da bi bilo treba kriterije za ocenjevanje šolske telesne kulture 
spremeniti tudi na drugih šolah, ker prihaja pri sedanjem ocenjevanju do ab- 
surdnih situacij. Učitelji telesne vzgoje delajo po navodilih, ki jih ne more spre- 
meniti niti ravnatelj niti prosvetni svetovalec, učenec mora v določenem raz- 
redu opraviti vse predpisane vaje in je učitelja težko prepričati, da bi bil kdaj 
manj zahteven. Prav na Ravnah so bili v lanskem šolskem letu precejšnji pro- 
blemi in se je ves kraj razburil zaradi takšnega odnosa šole do telesne kulture. 
Zato menim, da je potrebno kriterije čimprej sprejeti in jih objaviti, da bo 
vedela tudi javnost, kaj pa vendarle mora učenec v šoli obvladati. 

Potrebno bi bilo pregledati tudi stanje telesno vzgojnih objektov osnovnih 
šol in potem povedati ali sploh lahko pričakujemo tudi gradnjo telovadnic. Do- 
slej smo največkrat gradili šole brez telovadnice. Tudi pri nas je bilo tako. 
Najprej smo zgradili šolo in šele pet let kasneje tudi telovadnico. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Kdo še želi besedo? Ce mi dovolite, 
bi vas seznanil s prizadevanji visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani. Le-ta 
namreč sovpada z akcijskim programom komisije. Naj povem, da je ta šola 
edina kadrovska ustanova pri nas, ki ima tudi raziskovalni program. Ta služi 
potrebam prakse in usposabljanju strokovnih delavcev in, predavateljev šole. 
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Zaradi tega sami predavatelji pričakujejo čimprejšnji sprejem akcijskega pro- 
grama in tudi zagotovitev sredstev za njegovo realizacijo. Menim, da bi bilo 
zelo prav, kar sicer že predvideva sam akcijski program, ustvariti tesno so- 
delovanje šole in vseh drugih strokovnjakov, kar jih premoremo na Slovenskem, 
da bi dobili odgovore na številna odprta vprašanja o telesni kulturi pri nas. 
Od razvijanja telesne kulture je v marsičem odvisna fizična proizvodnja in tudi 
obrambna sposobnost našega naroda. Te stvari so pri nas še vedno uganka. Le 
priložnostno ugotavljamo in preverjamo stanje. To delajo naborne komisije, ki 
kar naprej ugotavljajo konstanten padec fizične zmogljivosti mladih ljudi. To 
nam pa prav gotovo ne sme biti vseeno. In zaradi tega podpiram akcijski pro- 
gram, ker bo le-ta dal odgovore vsaj na nekaj odprtih vprašanj. Hkrati pod- 
piram tudi napore naše republiške komisije za vzpostavitev takšnih odnosov 
v sferi telesne kulture, ki nam bodo zagotovili rast fizične in s tem tudi delovne 
sposobnosti naših ljudi. 

S tem zaključujem razpravo o- 7. točki in prehajamo na zadnjo točko dnev- 
nega reda, to je na 8. točko, na razpravo o učnih uspehih učencev 
osnovnih šol. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli elaborat zavoda za šolstvo 
naše republike in prav tako poročilo odbora za šolstvo, ki je le-ta elaborat ob- 
ravnaval. Želi predstavnik zavoda za šolstvo k predloženemu gradivu dodati še 
ustno, dodatno poročilo? (Ne želi.) Zeli poročevalka odbora tovarišica Go- 
stenčnikova v imenu odbora dopolniti poročilo? (Prav tako ne.) Tako lahko pri- 
čnemo z razpravao. Kdo želi besedo? Mislim, da vas ni potrebno opozoriti na to, 
da gre praktično za nadaljevanje izredno živahne in dolgotrajne razprave v 
zvezi s spremembo zakona o osnovni šoli oziroma o tako imenovanem 39. členu. 
Prosim. Tovariš Lojze Filipič. 

Lojze Filipič: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši 
poslanci! Če prebiramo poročilo o uspehu otrok v osnovni šoli s širšega sociolo- 
škega in kulturno-političnega vidika,, pritegne posebno pozornost tisti del gra- 
diva, ki govori o slabem uspehu otrok pri računstvu, tujih jezikih in pri slo- 
venskem jeziku, nadalje podatek, da je ravno največ učencev takih, ki s slabimi 
ocenami v teh predmetih izdelajo in gredo v višji razred. Nadalje, podatek, da 
skoraj polovica predavateljev materinščine na Slovenskem nima potrebnih kva- 
lifikacij ali na priliko podatek, da v Pomurju nima takih kvalifikacij niti ena 
četrtina predavateljev; in četrtič pozornost in skrb vzbuja podatek, da kljub 
izboljšanju, o katerem poročilo govori, v 48 slovenskih občinah, se pravi vsaj na 
treh četrtinah slovenskega ozemlja, ne izdela osnovne šole več kot ena tretjina 
učencev, in to še vedno kljub trditvi in podatku, da se je to v zadnjih letih 
izboljšalo za 30'%. Končno podatek, da v 21 slovenskih občinah ne izdela 
osnovne šole več kot 40 °/o učencev, v dveh pa celo več kot polovica. 

Tovarišice poslanke, tovariši poslanci. Ne bi rad dramatiziral, vendar če 
to gradivo povežem s procesi, o katerih je bilo v tem zboru že dosti govora, pa 
malo ali nič odziva, in na katere nas je moralo pred kratkim tako drastično 
opozoriti nekaj, na kar do nedavnega sploh nismo pomislili, namreč študentski 
nemiri — v mislih imam zaprtost univerze in diskriminacijo pri možnostih za 
študij — če torej ti dve sestavini povežem in imam tako pred seboj podobo da- 
našnjega dne na Slovenskem, na podlagi katere lahko formuliram diagnozo o 
duhovnem in mentalnem zdravju ali bolezni generacije ali že kar vse družbe, 
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potem prosim za pravico, da svojo osebno diagnozo, kakršno frii vsiljuje to 
gradivo, tudi povem. 

Izrecno se želim zavarovati pred očitkom, da izhajam iz idiličnih in idealnih 
podmen o vsesplošno urejeni, idilični in idealni družbi z enakimi pravicami in 
tako naprej. Daleč od tega. Toda kljub realističnim izhodiščem vidim naslednje 
resnice: prvič, velik del mladih ljudi slabo obvlada materinščino in slabo ra- 
čuna, če prevedem podatke v preprosto pogovorno govorico; drugič, še večji 
del mladih ljudi sploh ne konča osnovnega šolanja; tretjič, v tem kontekstu me 
manj zanima jezik kot sestavina nacionalne pripadnosti. Mislim, da je to ta 
trenutek in tukaj manj važno. Zelo važno, da ne rečem, usodno pomembno 
pa se mi zdi spoznanje, da je tako tem mladim ljudem deloma ali v celoti od- 
vzet jezik kot temeljno občilo in izrazilo, ki šele pomaga formirati človeka; 
četrtič, da so vsej ali večini te mladine pravzaprav zaprta vrata povsod tja, kjer 
delo in delovni procesi terjajo višjo raven znanja; petič, da so tem ljudem za- 
klenjena vsa območja človeškega duha, kjer je možno oblikovanje razvite 
duhovne podobe; šestič, da takšno stanje te ljudi v bistvu diskvalificira za to, 
da bi dajali in sprejemali vse bistvene elemente tako imenovane moderne, du- 
hovno razvite družbe. Po moji presoji je, sedmič, vsega tega veliko preveč, da 
bi še smeli govoriti o razvoju v moderno družbo; osmič, taki podatki po moji 
presoji demantirajo naše deklaracije o poti v moderno družbo in sprašujem se, 
ali nas resnice, ki izhajajo iz teh podatkov, že ne uvrščajo med zaostale; de- 
vetič, sodim, da je neenakosti in razlikovanja preveč, da sta prehudi, predra- 
stični in krivični. Končno so mnogi izmed ljudi, ki so tu navedeni v odstotkih 
in številkah, duševni in duhovni pohabljenci, kajti o človeku, ki slabo govori, 
slabo piše, ki ne obvlada materinščine in ki slabo računa, leta 1968 ni mogoče 
govoriti drugače kakor o duhovnem, duševnem in delovnem pohabljencu. Docela 
mi je razumljivo, da so avtorji tega poročila napisali svoje podatke z akadem- 
skim mirom, hladno, trezno, upam, objektivno, ne morem pa drugače, kot da 
izjavim, da sem se ob teh podatkih zgrozil. Ti podatki vzbujajo skrb in zato 
želim povedati, da ne soglašam s tem, da so avtorji na 4. strani tega poročila 
tako skopo in shematično navedli razloge za takšno stanje. 

Citiram dva odstavka: »Najslabše učne uspehe dosegajo učenci osnovnih 
šol pri matematiki, tujih jezikih in slovenskem jeziku ...« Grozljiva ugotovitev. 
Odstavek najprej: »Ti slabi uspehi se pojavljajo iz leta v leto, v primerjavi s 
šolskim letom...« in tako dalje. Na strani pet: »Na slabe rezultate pri pouku 
slovenskega jezika vplivajo tudi...« Oprostite, zamešal sem. Naslednji odstavek: 
»Vzroki slabih učnih uspehov pri teh predmetih so zelo različni. Vpliva zlasti 
slaba materialna in organizacijska razvitost šol, prav tako pa tudi nezadovoljiva 
pedagoška in strokovna usposobljenost učiteljstva.« 

V taki formulaciji, ki govori o tako drastični in grozljivi resnici, vidim 
shematičnost in skopost. Sprašujem, zakaj grozljivi podatek, da se ti slabi 
uspehi ponavljajo iz leta v leto, ni komentiran. Nejasno je po moji presoji 
na 5. strani gradiva formulirana trditev o vsebinskih razlogih. Zopet bom po- 
ročilo prevedel v pogovorni jezik in vprašal, ali predavatelji slovenskega jezika 
prvič, slovenščine sami ne znajo, drugič, če jo znajo ali jo znajo učiti, tretjič, 
na to vprašanje navezujem konkretno nadrobnejše vprašanje, ali po presoji za- 
voda za šolstvo na tako stanje pouka materinščine vpliva prvič, pravopisna 
pravda, ki je kot vemo, nekaj let nazaj razburkala našo javnost in kar je še 
huje, razdelila predavatelje slovenskega jezika, in drugič, ali na to vpliva tudi 
polemična razdeljenost akademskih učiteljev na filozofski fakulteti. 



304 Prosvetno-kulturni zbor 

Končno ne soglašam s formulacijo na 19. strani druga točka poglavja »ugo- 
tovitve in predlogi«. Avtorji pravijo: »Zato bi bilo potrebno a) poskrbeti za 
hitrejši razvoj materialnih pogojev šol« itd. Ne soglašam torej s to točko in 
sodim, da bi bili avtorji tega poročila dolžni tezo, ki jo obravnavajo pod točko 
a), povedati ostreje, pogumneje, dobesedno ultimativno. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, tovariš Kuzmič. 

Franc Kuzmič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker je že predgovornik omenil in verjetno ste tudi brali v teh poročilih, je Po- 
murje eno izmed tistih območij, ki so na najslabšem glede učnega kadra, ne 
samo za slovenski jezik, ampak prav tako za matematiko in tuje jezike. Tega 
ni mogoče tolmačiti tako, kot da so v preteklosti vodili na tem območju ne- 
pravilno kadrovsko politiko. Skoraj lahko trdim, da so vse štiri občine Pomurja 
s štipendiranjem in materialnimi podporami ravno tem kadrom posvečale naj- 
več pozornosti in jim dajale vedno prednost; vendar se je na žalost dogajalo, da 
je za te kadre, ki so bili skoraj vedno domačini po končanih šolah, Pomurje 
predstavljajo neke vrste Sibirijo, kot je to bilo nekdaj v predaprilski Jugo- 
slaviji; vračali so se, vendar samo toliko časa, da so odslužili obveznost, potem 
pa prehajali na druga področja dela ali pa se sploh niso vrnili in celo vračali 
štipendije ter ostajali v mestnih centrih. Glede kadra, ki sedaj poučuje — velika 
večina se seveda izpopolnjuje z izrednim študijem — pa si ne smemo delati 
nobenih iluzij, saj dela v zelo težavnih razmerah. 

Velika večina od njih so žene; na eni strani jih bremeni služba, na drugi 
materinske in gospodinjske dolžnosti in še študijske obveznosti. Mislim, da vseh 
teh štirih funkcij ne morejo uspešno opravljati in zato morajo nekatere za- 
nemarjati. Njihovi osebni dohodki pa so poleg tega tako nizki, da si ne morejo, 
recimo, kot zaposlene žene privoščiti gospodinjskih pomočnic. To je eden izmed 
zelo bolečih in hudih problemov. 

V svoji razpravi bi opozoril še na eno vprašanje, ki ni zajeto v tem gradivu, 
pojavlja pa se v zadnjih letih; to je zaključna letna ocena v višjih razredih 
osnovnih šol. V nekaterih osnovnih šolah je vedno manj učencev, ki bi končali 
višje razrede s prav dobrim ali pa celo z odličnim uspehom. Še poraznejša je 
ugotovitev, da število učencev z zadostnim uspehom rapidno iz leta v leto na- 
rašča in to predvsem pri moški mladini. Postavljeni smo pred nekatera odprta 
vprašanja: zakaj učenci bolj ne težijo za čim boljšimi zaključnimi uspehi v 
višjih razredih osnovne šole; drugič, ali so kriteriji ocenjevanja prestrogi; in 
tretjič, zakaj predstavljajo večino z zadostnimi in s slabšimi ocenami predvsem 
fantje? 

Del krivde je vsekakor v družbeni praksi, da smo v preteklosti vse premalo 
razlikovali učence po njihovem končnem šolskem uspehu in jim po le-tem da- 
jali prednost pri nadaljnjem šolanju, pri zaposlovanju ali štipendiranju itd. Mno- 
gokrat prevladujejo ali pa so odločilnejši vsi drugi dejavniki, kot so razna pri- 
poročila, socialni vidik, protekcija itd. Moramo se že enkrat zavedati, da se 
takšen učenec, ki že v osnovni šoli izgubi ambicije za čimboljše uspehe, se tudi 
pozneje kot proizvajalec ne bo preveč trudil za večjo proizvodnjo. Glede spre- 
membe zakonskega člena, ki obravnava napredovanje učencev osnovnih šol, si 
ne delam velikih iluzij, da se bo s tem stanje izboljšalo, vendar pa podpiram 
predlog, ker pričakujem vsaj delno izboljšanje in smatram, da s tem popravkom 
lahko samo spodbudimo učence k resnejšemu učenju. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Čoki. 

Dušan Cokl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Pri svoji ob- 
ravnavi bi se dotaknil nekega posebnega vprašanja, ki vpliva na učne uspehe 
predvsem na našem podeželju. Se prej pa bi razdelil našo deco na dva glavna 
značilna dela in sicer na mestno industrijskega in na kmečkega otroka. Med 
njimi je namreč silna razlika. Za vsakega od teh dveh skupin so neke značil- 
nosti, posebnosti, na katere pač mora ali bi vsaj moral po svoji pedagoški in člo- 
veški plati, če bi namreč ločili, paziti osnovnošolski učitelj. Mestno-industrijski 
otrok meni ni toliko poznan, ker pač ne živim v mestu ali v industrijskem 
centru, kot pedagog in učitelj, ki vzgaja in uči predvsem kmečke otroke tudi za 
mesto, pa se s problematiko meščana tudi toliko ukvarjam, da vem, kaj je 
mestni asfalt in beton in steklo in železo, kaj je javni promet, kaj kletno ali 
podstrešno stanovanje, kaj je končno kupovanje na zelenjavnem trgu in še kaj, 
kar spada v mesto in njega življenjski utrip, da lahko povem tudi nekaj o tem 
mestnem otroku in o njegovih psihičnih in fizičnih težavah. 

Mestnega otroka obremenjujejo kino, radio, televizija, gledališče, cesta, 
promet, izložbe, razstave pa šola, pionirska organizacija, zveza mladine, dokaj 
svoboden in brezdelen dom, petdnevni teden in delovno razbit urnik očeta in 
matere, tu in tam žal v mnogih primerih prenizek osebni dohodek staršev, pred- 
mestje in trinajstnadstropna stolpnica. Ne mislim, da je vse, kar sem naštel, 
negativno, kot seveda tudi ni vse pozitivno. 

Kaj pa kmečki otrok? Za opis in oris našega kmečkega otroka sem pripravil 
mogoče nekoliko dolgo razpravo, ker sem pač iz vasi in tega otroka dobro 
poznam. 

Mislim, da bi pri problematiki učnega uspeha kmečkega otroka morali 
proučiti dve obdobji: predšolsko in šolsko dobo tega otroka. V svoji razpravi 
bi poskušal prikazati najprej njegovo predšolsko dobo in potem šolsko obdobje. 

Detinstva kmečkih otrok se, kot vsi vemo, bistveno razlikujejo od otrok, ki 
jim teče zibelka v mestni četrti. V mlado življenje vaških otrok prehitro posega 
trda življenjska stvarnost, vse prehitro dozoreva v njih spoznanje, da je življenje 
trd in neizprosen boj, v katerega ga vključujejo starši, boreč se za vsakdanji kruh 
v spopadu z družbenimi zahtevami in primanjkajočo delovno silo, ki že pre- 
rašča v pereč problem našega podeželja. Kot neukročena reka beži mlad kmečki 
živel j iz svojih nekdaj idiličnih domačij v svet, o katerem pač sanja svojo prav- 
ljico o življenju. Kmečki kruh je postal zanj pretrd, preskop in pregrenak, svet 
pa je vabljiv in mehak v svojih sanjah. Ta svet mnogi vidijo v tovarnah, de- 
lavnicah, podjetjih in ustanovah na domačih tleh, mnogim pa je tudi ta svet, 
žal, že preozek; zato se izgubljajo v tujini, kamor jih žene srca nemir. Nekdo 
pa vendarle ostaja zvest zemlji, še vedno ljubi kmečko delo, spoštuje žulje 
svojih staršev, sega zemlji v njena nedrija, da čuti njen topli dih in njeno polno 
rast in voljnost, ko zaorje vanjo globoke brazde. In tisti, ki še danes žrtvujejo 
svoje delo za večno žejno zemljo, terjajo delovni davek svojih otrok in tako na- 
silno posegajo v njih otroški svet, ki bi moral ostati še vedno najsvetlejši dar 
v njihovem življenju. Toda boj za obstanek je neusmiljen in v tej neusmiljenosti 
se odkriva tragika vaških otrok. Kmečka družina današnjega časa vse bolj iz- 
gublja svoj nekdanji patriarhalni značaj, njeni člani se osvobajajo starih vezi, 
izgubljajo se mišljenja in čustvovanja, ki so se prenašala iz roda v rod. Zaživeti 
želi polno enakovredno in napredno življenje, kakršnega si oblikuje družina 
drugih plasti naše družbe. In ravno v teh njegovih težnjah in željah se poraja 
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niz nasprotij, ki jih boleče doživlja vaški otrok, kateremu bi morala naša družba 
nuditi več pozornosti, več razumevanja in ljubezni, da bi ti samorastniki tudi 
ujeli sonce in z njim svetlobo in toploto. Socialistična preobrazba je sprejela 
v svoj življenjski utrip misli, želje, težnje in pričakovanja slehernega člana svoje 
družbe. Človek je le delček družbene sile, ki posega vanj, da ga zavestno obli- 
kuje za svoje cilje, ki jim jih mora uresničiti jutrišnji dan, tisti dan, ki naj bo 
vsakomur topel in mehak. Socialistična družbena stvarnost je s svojimi silami 
povzročila občutne premike v notranji strukturi družin, hkrati pa močno raz- 
gibala osebno mišljenje, čustvovanje, hotenje, vrednotenje in medsebojne od- 
nose svojih članov. Stari življenjski ritem je izzvenel, novi ritem, ki se je oglasil 
v širšem socialno ekonomskem življenju, pa terja vrsto novih ekonomskih oblik, 
da se uravnovesijo družbene, družinske in osebne potrebe. Z vzgojnimi ustano- 
vami, servisi in socialnimi službami rešuje današnja družba krizo družine in dru- 
žinske vzgoje. Toda žal še vedno neenakopravno. Vseh naštetih oblik družbene 
pomoči so deležni v glavnem le prebivalci mest in večjih gospodarskih središč, 
pozabljamo pa na podeželje, kjer živi pretežni odstotek otrok. Tudi le-ti imajo 
namreč pravico po dopolnitveni skrbi in pomoči naše družbe, kajti vsem dru- 
žinam in otrokom naše socialistične družbe je treba nuditi vsestransko vzgojno 
pomoč in tako dvigati kvaliteto vzgojnega dela. 

Pri iskanju oblik za dopolnitev družinske vzgoje in dviganju kvalitete nje- 
nega vzgojnega dela smo zelo zanemarili predšolsko vzgojo kmečkega otroka, ki je 
družbene pomoči zaradi svojega specifičnega življenja najbolj potreben. Ko 
se kmečka mati peha na polju, preživlja njen otrok pravo samorastno življenje, 
vklenjeno med štiri stene kmečke izbe ali ujeto na vaškem dvorišču ali cesti 
ali gmajni ali v razgonu vročega in žgočega polja. Njegov svet je sicer širok 
in brezmejen, glasan in pojoč, poln pestrosti in lepot, ki jih ponuja narava v 
vseh letnih časih, toda nikogar ni, ki bi v pravem času ujel vsa ta bogata 
otrokova doživetja in bi mu ponudil zaželeno obliko in vsebino. 

Tudi kmečki otrok je emocionalno in miselno razgiban. Njegov notranji 
svet se prav v ničemer ne razlikuje od sveta njegovih vrstnikov v mestnih 
središčih, v njem je ravno tako polno želja, da bi sprostil svoje otroške poglede 
na doživetja v sebi in okrog sebe: zakaj mu tako mačehovsko režemo kruh; za- 
kaj ga ne vrednotimo enakopravno, zakaj tako malo mislimo nanj, in zakaj ni 
nikogar, ki bi mu pomagal iz njegove otroške stiske, ko pa toliko mislimo in 
skrbimo za njegove mlade tovariše, ki imajo to srečo, da žive v krajih, kjer bi 
bila družbena zanemarjenost toliko bolj očitna? 

Pomanjkljivosti predšolske vzgoje kmečkih otrok najbolj doživlja vaški 
učitelj. Ko otroci prestopijo šolski prag, je v njihovih pogledih in v medsebojnih 
odnosih toliko nebogljenosti in revščine, da je prizadetemu opazovalcu in oce- 
njevalcu prav hudo. Večina otrok ne pozna najosnovnejših kulturnih navad, 
težko se vživljajo v novo okolje, saj so prvič v svojem mladem življenju zapu- 
stili domače gnezdo. Težko sprejemajo nove delovne navade, ker jih doma nanje 
nihče ni pripravil. Njihov besedni zaklad je zelo reven, oblikovati misli in 
doživetja pa pravo težaško delo. 

Sedem otroških let ni nihče skrbel za njihovo duhovno življenje. Sedem let 
so bile njihove igre samo slučajno izživljanje mladih, brez zavestnega vodstva 
in usmerjanja. Sedaj pa je segel nekdo med njei, da bi z disciplino, četudi ob- 
zirno, porušil svet, o katerem so sanjali sedem dolgih let. To doživetje je silno 
boleča prelomnica v življenju vaškega prvošolčka in seveda silno, silno negativno 
vpliva na učni uspeh podeželskega otroka. 
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Ali mora res kmečki otrok doživljati tako krizo? Tudi vaški otrok je mlad 
član naše socialistične skupnosti, ki mora zgraditi varen most do vseh otroških 
src in duš. 

Toliko o našem predšolskem kmečkem otroku. 
In še o šolskem otroku. Sleherno družbeno stvarnost razgibajo določene 

ideje, ki se prenašajo v življenje, da jih sprejme vase in da se nekoč iz po- 
rojenih misli in besed rode dejanja. Tudi naše družbeno življenje, življenje, ki 
ga ustvarjajo socialistični odnosi, je moralo po tej poti. Doseglo je svoj cilj, 
ki se oživlja v delu in medsebojni odvisnosti svojih članov. Da bi socialistična 
misel postala v resnici dejanje in nehanje, se njena vsebina vrašča v življenje, 
v katerem se nenehno oglaša, da pronikne v svet slehernega člana naše sociali- 
stične stvarnosti. 

Pomemben delež za širjenje in poglabljanje socialističnih idej nosi pro- 
svetni delavec, ki mu družba postavlja svoj program, po katerem vzgaja in uči 
mladi rod,, jutrišnjega nosilca in izvrševalca bogate socialistične dediščine. Da 
bi lahko v polni meri izpolnil svoje poslanstvo, se mora prosvetni delavec stro- 
kovno usposobiti, se nenehno izobraževati in izpopolnjevati, saj prinaša vsak 
dan nove izsledke, nova izkustva, nova in popolnejša spoznanja. 

Pri delu ga morajo voditi socialistična načela, njegova notranjost mora biti 
prežeta s socialističnim duhom, predanostjo, vztrajnostjo in ljubeznijo do dela, 
ki se mu je v mladosti zapisal; zavedati se mora svojega odnosa do družbe, ki 
mu je zaupala v vzgojo in pouk svoj mladi rod, do staršev, ki jih dopolnjuje pri 
vzgojnem procesu in do otrok, ki jih mora obogatiti z znanjem, ljubeznijo, le- 
poto in resnico. 

Izobrazba je veliko in svetlo žitje, ki oblikuje duhovno bogastvo človeškega 
rodu. V njej iščemo največje vrednote, da se z njimi obogatimo', da ustvarimo 
skladnost med materialnim in duhovnim svetom, svetom večne lepote. Človeško 
življenje je življenje tvarnega in duhovnega bogastva in samo oboje hkrati 
osreči in zadovolji posameznika in družbo, v kateri ta posameznik živi. Duhovna 
veličina in kulturno bogastvo morata postati last slehernega člana naše družbe, 
kajti vsak človek je dolžan delati in ker dela, ima dolžnost in pravico živeti 
in uživati vse dobrine, ki jih ustvari družba v svojem razvoju. V težnji po du- 
hovnem bogastvu in po čim popolnejši in ustvarjalni izobrazbi našega človeka 
pa včasih tudi hudo grešimo. Pozabljamo na duševno zmogljivost otrok, njihovo 
notranjo pripravljenost oziroma nepripravljenost za sprejemanje najrazličnejših 
vrednot, na raznolike činitelje, ki čestokrat ubijajo pravo voljo do dela, preobre- 
menjujejo in utrujajo njihov mladi duh. Postavljamo prebogat in preširok učni 
program, s katerim hromimo veselje za učni proces in tako nehote manjšamo 
žejo in lakoto po znanju in izobraževanju. V mislih imam pač kmečkega otroka, 
ki je postal zaradi specifičnih težav sodobni fizični in duševni garač. Ali tova- 
riši, ki za zeleno mizo sestavljajo učni program in z njim krojijo težko usodo 
mlademu človeku, vedo, kakšne so možnosti za intelektualni razvoj podeželskega 
otroka, ki še vedno predstavlja pri nas največji odstotek osnovnošolskih otrok 
in v kakšnih pogojih živi, dela in se razvija ta naš otrok? 

Otrok našega podeželja preživlja, to vedno bolj, težko življenjsko krizo. 
Sola postavlja predenj svoj bogat delovni načrt in terja, da si ga osvoji, on pa 
ga veže na današnje kmečko delo, ki se začne v zgodnjih pomladanskih dneh 
in konča tik pred zimo. Ker primanjkuje na kmetijah delovne sile, so starci in 
otroci edina opora kmečkemu gospodarju in gospodinji. Starci, ki bi se morali 
oddahniti po svojem dolgem delovnem dnevu, in otroci, ki bi še morali živeti 
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svoje otroštvo in izkoristiti svoj čas za osvajarjje izobraževalnih vrednot, za 
katere jih bo pozneje terjalo življenje. Toda kakšna je življenjska resnica našega 
kmečkega otroka? Pet, šest, sedem ur preživlja kmečki otrok v šoli, po pouku 
pa ga najdemo na njivah, travnikih in gozdovih, kjer se peha s svojimi starši 
za vsakdanji kruh. Da je nekje šola, na to ne more in niti ne sme misliti. Zve- 
čer se utrujen vrača v svoj dom in namesto, da bi takrat legel, ga preganja 
misel na šolo in njene zahteve. Tak otrok naj bi drugi dan sodeloval pri učnem 
procesu, ko ga preganja misel na včerajšnji, današnji in jutrišnji garaški dan. 
Zaradi preobilice snovi, ki jo predpisuje učni načrt na višji stopnji, in zaradi 
fizične preobremenjenosti kmečkih otrok je nujno snov nenehno utrjevati. 
Utrjevanje predlaganega gradiva; je zelo važna funkcija v vzgojno-izobraževal- 
nem procesu. Da predelana snov ne izgubi svoje vrednosti, moramo iskati ob- 
like, s katerimi vzbujamo v učencih zavest, da določena učna snov ni problem 
samo nekega omejenega časovnega obdobja, marveč trajno in zavestno osva- 
janje. Ker je rednih ur za osvojitev prebogatega programa premalo in ker 
mora biti snov solidno utrjena, si pomagajo podeželski prosvetarji z dodatnimi 
urami in to za vse učence in spet so obremenjeni učenci z eno uro. 

Po vsem tem, kar sem povedal o našem mestnem in o našem kmečkem 
otroku, bi načel vprašanje, ali nismo morda za neuspehe ah uspehe oziroma osipe 
ter 39. in ostale člene krivi mi vsi skupaj, ki nam je naložena skrb in naloga 
za vzgojo in izobrazbo v osnovni šoli, in vse premalo poznamo našega otroka, ki 
prihaja v šolo sit in naveličan, zgaran in utrujen, poln takih in takih vtisov pa 
brez praznine, ki naj bi mu jo napolnila naša šola? Strinjam se z obrazložitvijo 
vzrokov slabih učnih uspehov v naših šolah, dodal pa bi k tej obrazložitvi le 
odločno zahtevo, da je treba začeti hitro in odločno ukrepati, najpozneje že v 
jeseni letošnjega leta, 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Čoki, ali lahko vprašam, kaj 
na podlagi izvajanja konkretno predlagate? 

Dušan Cokl: Spremembo učnega načrta in to odločno spremembo, zni- 
žanje števila ur v osnovni šoli in več finančnih sredstev. 

Predsednik Miloš Poljanšek: To je namreč zelo koristno, da lahko 
konkretiziramo razpravo. Prosim, tovariš Vodopivec. 

Milenko Vodopivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Vzrokov za slabe učne uspehe ne bom navajal, ker so obdelani v gradivu. 
Dotaknil pa bi se predmetnika in učnega načrta osnovne šole, ki sta kljub iz- 
boljšavam zaradi materialnega stanja večine naših šol in zmogljivosti večine 
učencev verjetno še vedno preobsežna in prezahtevna. Ob tem pa bi omenil 
tudi slabost našega dela v šoli, saj se preveč posvečamo usmerjanju srednje na- 
darjenih, premalo upoštevamo razlike med učenci in premalo skrbimo za in- 
dividualizacijo pouka, za katero pa smo, po mojem, premalo pripravljeni. Tak 
pouk namreč resnično terja sistematično izpopolnjevanje prosvetnih delavcev, 
o katerem govorimo že dalj časa. Vendar bo individualizacijo pouka, kljub boljši 
pripravljenosti učiteljev verjetno še vedno težko izvajati ob sedanjem norma- 
tivu, ki predpisuje 36 učencev v razredu. 

Vzroke za slabe učne uspehe vidim tudi v načinu izpraševanja in ocenje- 
vanja. So ljudje, ki znajo ustvariti ugodno izpraševalno situacijo, pa tudi taki, 
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ki sprašujejo kampanjsko, kar gotovo ni pedagoško sprejemljivo. O objektiv- 
nosti ocenjevanja težko govorimo, saj oba dejavnika, ki tu nastopita, prispevata 
k subjektivnosti. Objektivnih meril, ki bi dala ocenjevanju pravo vrednost pa 
nimamo, saj učitelj bolj ali manj sam določa minimum ali maksimum snovi, 
čeprav se obrača na razredno skupnost. 

Vsa leta ugotavljamo slabše uspehe v višjih razredih. Jasno je, da je prehod 
na predmetni pouk težak, zdi se mi pa, da je eden od vzrokov za slabše uspehe 
tudi prehitro zvišanje zahtev pri vseh predmetih od slovenščine navzdol do go- 
spodinjstva. Večinoma domača pomoč, v mnogih primerih pa tudi spodbuda, 
v višjih razredih odpadeta in učenec naj bi bil samostojen pri delu, ne da bi ga 
za to prej bolje usposobili. Torej previsok ocenjevalni kriterij nima prave 
vrednosti brez sočasnega zviševanja kvalitete pouka. Vsi pa vemo, da ob vi- 
sokem kvalitetnem pouku bolje uspevajo dobri in slabi učenci. Torej, da bomo 
izboljšali naše šolske uspehe, bi bilo potrebno v šolah več poglobljenega načrt- 
nega dela, upoštevajoč razlike med učenci in učinkovitejše učne metode. Zato 
ponovno apeliram, da bi res začeli strokovno izpopolnjevati in usposabljati vse 
prosvetne delavce, ki sedaj delamo in bomo še učili v naših šolah in da bi se- 
veda izboljšali materialno osnovno šolstvo, saj so slabi uspehi delno tudi odsev 
sedanjega materialnega stanja na naših šolah. 

Glede 39. člena pa čisto na kratko. Pripombo bi imel k drugi in tretji točki 
predloga za spremembo tega člena. Učenec ne bi smel napredovati v višji razred 
z negativno oceno iz materinega jezika in matematike. Glede četrte točke pred- 
loga, da učenec napreduje, če pri dveh popravnih izpitih enega popravi, dru- 
gega mu pa lahko spregledamo, menim, da bi v praksi prišlo do zelo različnih 
rešitev in se zavzemam za to, da učenec, ki ne napravi popravnega izpita, razred 
ponavlja. Glede dopolnilnega pouka in dodatne pomoči pa samo to: sem za do- 
datno pomoč, vendar ne tistim učencem, ki iz leta v leto špekulirajo, marsikdo 
celo po naročilu staršev, in tako počasi izvozijo skozi osnovno šolo. Samo toliko. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, tovariš Janko Belec. 

Janko Belec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zdi 
se mi zelo prav, da obravnavamo v tem zboru enkrat tudi uspehe učencev 
osnovnih šol. Naj ne obravnavajo znanja in uspehe v osnovni šoli samo starši, 
učiteljski kolektivi in pedagoške službe, temveč tudi širša družbena skupnost, 
ki jo mora zanimati delo šol, ker končno tudi odgovarja za vzgojo naše mladine 
in v njeno šolanje vlaga vendar precejšnja sredstva. 

Ne bom govoril o vzrokih učnih uspehov oziroma neuspehov, ker bi potem 
moral začeti pri strukturi osnovnega šolstva na podeželju, pomanjkanju po- 
sebnih šol, pri socialnih razmerah in opremljenosti osnovnih šol, učnem kadru, 
njegovi strokovni usposobljenosti in prizadevnosti ter neštetih drugih vpra- 
šanjih, ki so tudi eden od vzrokov neuspehov na osnovnih šolah. Nameravam 
pa se dotakniti 39. člena zakona o osnovni šoli, o katerem je na terenu že dolga 
leta precej govora oziroma želje po spremembi. Napredovanje učenca iz raz- 
reda v višji razred z negativno oceno je vsekakor težak pedagoški problem, saj 
je potrebno ob koncu šolskega leta oceniti, ali učenec obvlada učno snov, ali 
toliko zna, da bo lahko naslednje leto dojemal novo učno snov. Govorimo torej 
o obvladanju učne snovi glede na učni načrt, ki je zakon, in ne glede na vzroke 
za neuspehe, ki so lahko mnogokrat v delu samega pedagoškega dela kadra. 
Dosedanji 39. člen je reševal napredovanje v višji razred tako, da je učenec 
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z eno nezadostno oceno lahko napredoval od drugega razreda naprej, ker je 
zakonodajalec računal, da bo manjkajoče znanje učenec nadoknadil z dodatno 
pomočjo učitelja višjega razreda. To pa nam ni uspelo, saj je v višjem razredu 
popravilo to negativno oceno le 34 do 38 °/o učencev, ostali pa so dobili nega- 
tivne ocene še iz drugega predmeta. To je povsem naravno, ker se nezadostno 
znanje v višjem razredu maščuje, saj je zamujeno težko nadoknaditi. 

Dodatne pomoči, ki jo predvideva veljavni 39. člen, torej nismo uspeli ures- 
ničiti. Vzrokov za to, da se sploh ni izvajal v celoti, je mnogo, ni učnih pro- 
storov, delo ni stimulirano in mnogokrat tudi ni sistematično. V šolah, kjer so 
učilnice zasedene ves dan z dvoizmenskim poukom, je dodatni pouk skoraj ne- 
mogoče izvajati. Pred poukom ga je težko organizirati, ker imajo učenci daleč 
do šole. Po pouku je otrok že utrujen in želi z drugimi učenci oditi domov, 
zlasti še, če ima daleč do doma. Poleg tega pa, predvsem pri nas na podeželju, 
kjer primanjkuje učilnic, popoldanski učenci potiskajo dopoldanske iz učilnic. 
Za dodatni pouk po rednem delu tudi učitelj ni preveč razpoložen, zlasti še, če 
je štiri ali pa pet ur resnično intenzivno učil; delo ga je utrudilo in zato do- 
datna pomoč, kolikor je bila, ni bila dovolj intenzivna in tudi ne prizadevna. 

Smatram tedaj, da je skrajni čas, da se sedanja vsebina 39. člena spremeni 
in se pridružujem našemu odboru za šolstvo glede druge in tretje ter četrte 
točke predloga za spremembo, ki uvajajo popravne izpite od petega razreda 
naprej, četudi imam pomisleke nad pomočjo za učence četrtega razreda po 
pouku, zlasti če upoštevamo vročino, ki jo imamo te dni. 

Menim tudi, da bi bilo morda dobro, če se korigira določba zakona o 
osnovni šoli, po kateri učenec obiskuje šolo še deveto leto, če ni dopolnil 15 let 
in ni uspešno dokončal razreda. S to odločbo imamo na terenu stalne težave, 
zlasti še, če je tak učenec v petem ali šestem razredu; v takih primerih se mo- 
ramo mnogokrat posluževati celo sodnika za prekrške, kar pa ne vpliva najbolje 
na odnose med domom in šolo. Tudi kmečki ljudje znajo oceniti, da njihov 
otrok, ki v osmih letih šolanja ni prišel dlje od petega ali šestega razreda, tudi 
v devetem šolskem. letu ne bo dosegel kaj posebnega. V takih primerih torej 
sploh ne uresničujemo zakonske zahteve, ker učencev ne moremo spraviti v 
šolo. Deloma nam to uspe pri učencih, ki končajo vsaj sedmi razred osnovne 
šole; te lažje prepričamo, da hodijo še v osmi razred; to se pravi deveto leto 
v šolo. 

Smatram, da bi omenjeno zakonsko določbo spremenili tako, da bi ve- 
ljala le za učence, ki so končali vsaj sedmi razred osnovne šole. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Prosim, tovarišica Breda 
Moschl. 

Breda Moschl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svoji razpravi želim dati nekaj pripomb k tistemu delu gradiva, ki govori 
o uspehih absolventov osnovnih šol pri sprejemnih izpitih na srednjih šolah. 
Le-ti so namreč ravnokar za nami in ker sem sama sodelovala pri delu take 
komisije za sprejemne izpite, imam precej sveže vtise. Na šoli, kjer delam, 
je letos za 90 razpisanih mest opravljalo sprejemni izpit 166 kandidatov. 
Uspešno ga je opravilo le 89 kandidatov, ali 53 ®/o. Omejila se bom le na uspeh 
pri izpitu iz slovenskega jezika in pri tem nekoliko dopolnila izvajanja prvega 
govornika pri tej točki dnevnega reda. 
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Zavod za prosvetno-pedagoško službo Maribor nam je pripravil naloge ob- 
jektivnega tipa, s katerimi smo skušali predvsem s praktičnimi primeri objek- 
tivno ovrednotiti učenčevo jezikovno znanje. Negativnih je bilo 48 nalog, aii 
28%, medtem ko so učenci drugi del izpita, to je spis, pisali mnogo bolje, saj 
je bilo negativnih le 11 nalog in pri tem prav gotovo ocenjevanje ni bilo 
premilo. Opazili smo torej, da. šole posvečajo vendarle precejšnjo skrb 
kulturi pismenega izražanja, saj je naloga bila za to stopnjo primerna. Mogli 
bi reči, da v tem ugotavljamo napredek v primerjavi s sprejemnimi izpiti pred 
nekaj leti. 

In kako je z oceno dobro? Spis je pisalo dobro 77 kandidatov, to je nekaj 
manj kot polovica, test pa le 53. Torej tudi ta podatek potrjuje prejšnjo trditev. 

Primerjajmo še uspeh iz slovenskega jezika v osnovni šoli in pri spre- 
jemnem izpitu. Enako oceno pri sprejemnem izpitu kot v osmem razredu 
osnovne šole so imeli samo učenci petih od sedemnajstih mariborskih mestnih 
šol, ki so nam poslale kandidate, kar je 29% vseh mariborskih mestnih šol. 
Izven Maribora pa so imeli isto oceno učenci 10 šol od 54, to je le 18 %. Tu so 
vključene tudi nekatere osnovne šole v drugih mestih. Vendar pa je pri učencih 
z mestnih šol ta uspeh precej nizek, srednji uspeh med dve in tri. Ustni izpit 
je iz slovenskega jezika delalo 25 kandidatov ali 15%. To so bili tisti, ki so 
imeli pismeni del popolnoma ali delno negativen. 

Kakšne so bile pri tem naše ugotovitve? Jezikovna plat pouka slovenščine 
je nekoliko boljša, žal pa tega ne moremo trditi za drugi del, to je za branje 
oziroma obravnavanje beril in literarno teorijo. Učni načrt jasno opredeljuje 
vlogo učitelja pri posameznih razmerjih, kje in kdaj naj učenec spoznava živ- 
ljenje in predvsem delo naših literarnih ustvarjalcev. Ker smo torej tiste 
učence, ki so pismeni del izpita opravili negativno, morali izprašati tudi ustno, 
smo vključili v izpit tudi vprašanje s tega področja. Res da so odgovarjali 
slabši učenci, toda še kar zadovoljivo' so znali odgovoriti na slovniška vprašanja, 
naravnost porazno pa je bilo poznavanje najosnovnejših stvari iz naše književ- 
nosti. Kajti verjemite mi, da so bila vprašanja prilagojena šolski stopnji kandi- 
datov. Na vprašanja, kaj so sploh brali oziroma katere pisatelje so obravnavali, 
smo dobili presenetljive odgovore. V neki veliki osnovni šoli, so1, po izjavi 
učenke seveda, obravnavali samo »moderno« in to zelo natančno, saj je dekle 
poznalo celo pojma simbolizem in dekadenca. O vsem drugem pa niso govorili, 
vsaj dekle ni imelo niti pojma. 

Zanimiva je tudi tale primerjava: v neki veliki osnovni šoli na eni strani 
Pohorja so kronološko lepo obdelali razvoj naše književnosti, kar predpisuje 
tudi učni načrt za drugo polletje osmega razreda. V šoli z druge strani Pohorja 
pa o književnosti sploh niso govorili in so komajda kaj prebrali. Navajam spet 
izjavo učenke. Obe šoli sta na področju istega zavoda za prosvetno-pedagoško 
službo. Takih in podobnih cvetk smo slišali mnogo in več kot začudeni smo se 
vprašali, kdo laže, ali učenci, ki se snovi niso naučili in zvračajo krivdo na šolo, 
ali učitelji, ki vselej trdijo, da so snov po učnem načrtu predelali. 

Precej slabši kot v slovenskem jeziku so bili uspehi pri matematiki in pri 
dodatnem predmetu, to je na naši šoli pri kemiji. Učenci so bili odklonjeni pred- 
vsem zaradi teh dveh predmetov. 

Naše letošnje izkušnje torej potrjujejo ugotovitve iz predloženega gradiva; 
primerjave uspeha pri izpitih in v osnovni šoli pa tudi dejstvo, da je za pouk 
slovenskega jezika strokovno kvalificiranih že ali pa vsaj vendarle 56% uči- 
teljev, za pouk matematike pa samo 36%. 
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Nadalje smo mogli ugotoviti, da šole neenotno uresničujejo zahteve učnega 
načrta. Pri tem postavljam vprašanje učinkovitosti prosvetno-pedagoške službe, 
delovanja strokovnih aktivov in sploh strokovnega izpopolnjevanja, zlasti pa 
pedagoške funkcije ravnatelja šole, ki je kljub vsem zahtevam in željam še 
vedno predvsem finančni in upravni uradnik in šele nato pedagoški vodja šole, 
o čemer smo danes govorili. 

Precejšnje razlike med uspehom v osnovni šoli in pri sprejemnih izpitih 
učencev s podeželskih šol potrjujejo domnevo, da so kriteriji ocenjevanja ne- 
enotni in na podeželskih šolah milejši, ali pa je zahtevnost manjša, čeprav 
moramo hkrati dodati, da so učenci s podeželskih šol, pozneje, ko se privadijo 
načinu dela na srednji šoli, mnogo prizadevnejši, bolj delavni, resni in marljivi 
kot mestni otroci. Vendar pa so meje med mestnimi in podeželskimi šolami 
vedno šibkejše in so na primer pri nas najboljše dijakinje v posameznih raz- 
redih prišle prav s podeželskih šol, kjer so jih pogosto učili za predmetni pouk 
nekvalificirani učitelji. 

Se besedo ali dve o nadarjenih učencih. Prav gotovo je bilo skrbi zanje 
premalo. Zakaj? Na eni strani je na naših šolah vse manj mentorskega dela 
z učenci, učitelji vse manj čutijo željo, da bi mlade ljudi spodbujali pri osva- 
janju znanja, vse preveč se predajajo poprečju razreda, se mu prilagajajo in 
podrejajo, kar je zaradi spričo obširnega učnega načrta tudi razumljivo; za 
nadarjene učence pri rednih urah ni časa, če se je treba truditi za manj nadar- 
jene. Na drugi strani pa za dodatno delo z nadarjenimi učenci pri pouku 
mnogokrat ni prostora in časa, zlasti pa ne volje, včasih morda tudi ne znanja 
in kar je, bodimo odkriti, najvažnejše, ni denarja. Prostovoljcev pa v sedanjih 
razmerah lahko najdemo le malo, čeprav so še vedno in jim tam, kjer so, ne 
dajemo često niti moralnega priznanja. Skrb za nadarjene otroke iz socialno 
šibkejših družin mora postati skrb vse družbe. Bistveno spodbudno vlogo pa 
morajo imeti šole kot signalizatorji in usmerjevalci tako za nadaljnji študij kot 
za štipendiranje. 

V gradivu beremo tudi, da je treba uveljaviti individualizacijo pouka. To 
je pri skrbi za nadarjene učence prav gotovo bistvenega pomena. Toda hkrati 
s šolniki takoj tudi sprašujem, ali so za tem predlogom tudi dodatna finančna 
sredstva? Kajti vsak tak pedagoški korak najprej terja tudi drugačen in do- 
daten način dela, ta pa hkrati dodatno plačilo. Razen če ne bomo v zakonu 
o osnovni šoli spremenili 71. člena in med nemalo obveznostmi in dolžnostmi, 
ki jih zakon šteje v delo v okviru delovne obveznosti, modro, kot smo vajeni, 
zapisali tudi individualni pouk z nadarjenimi učenci ter tako rešili zadevo 
salomonsko in v prid izobraževalnim skupnostim. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, tovariš Karlin. 

Janez Karlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Dovolite 
nekaj pripomb k temu, kar je bilo že povedano. Predvsem bi rad postavil 
nekaj vprašanj v zvezi s ključnimi predmeti, pri katerih je največ problemov 
pri napredovanju, to so slovenski in tuji jeziki ter matematika. Moram reči, 
da smo temu vprašanju kljub pomanjkljivostim, ki so še vedno tu, posvetili 
precej pozornosti, saj smo pri zadnji izpopolnitvi učnega načrta dodali tem 
predmetov v vseh višjih razredih še po eno uro tedensko, s tem da je obseg 
učne snovi ostal isti. V obrazložitvi učnega načrta je tudi točno povedano, da 
se učna snov ne sme širiti, ter da so te ure namenjene predvsem utrjevanju in 
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ponavljanju. To se pravi, da so ti predmeti dobili v večini razredov, menda 
je izjemna samo matematika v 7. razredu, če se ne motim, na leto najmanj 
36 ur več. Statistika šole pa ugotavlja, da se uspeh sploh ni spremenil ali 
vsaj ne bistveno, kvečjemu za kakšne desetinke procentov. To je eno vprašanje. 

O tujem jeziku v naših šolah je bilo že večkrat govora. Vemo, da je proti 
tujemu jeziku, kjer je žeto veliko število negativnih ocen, precej odpora tako 
pri učencih kot tudi pri starših. V Mariboru in še nekaterih drugih mestih 
prevladuje mnenje, da bi se učenci tujega jezika v osnovi šoli raje učili, če 
ta ne bi bila angleščina, ampak nemščina, za katero bi bili starši v večji meri 
zainteresirani, češ da bi otrokom lahko tudi pomagali, kar je sicer zelo dvom- 
ljivo. Predlagam, da o vprašanju tujih jezikov na osnovni šoli zavod za šolstvo 
pa tudi naši upravni organi in mi sami razpravljamo in dokončno sprejmemo 
rešitev. 

Popolnoma se strinjam s predlogi zavoda za šolstvo, da je ena izmed poti 
za izboljšanje dela v naši šoli individualizacija pouka. Vendar vemo, da je 
nastal takrat, ko je bil izdan normativ, da je v razredu lahko največ 36 učencev, 
pri tistih, ki dajejo sredstva, velik odpor, češ da je za te oddelke, ki jih sedaj 
na novo formiramo treba imeti dodatna sredstva, ko pa nam že itak zmanjkuje 
denarja za redno šolsko delo. Kljub temu, da je tudi pri 36 učencih v razredu 
individualizacijo pouka zelo težko izvesti, je nujno potrebna učencem, ki ne 
morejo napredovati, ob tem pa delamo krivico tistim nadarjenim učencem, 
s katerimi se učitelj ali profesor ne moreta ukvarjati, ker enostavno nimata 
časa zanje. Krožkov, kot so matematični, angleški, slovenski, zgodovinski itd. 
je zelo malo in kljub temu, da je v spremembah zakona o osnovni šoli, ki smo 
jih nazadnje sprejemali, točno postavljena učiteljeva delovna obveznost 42 ur 
tedensko, kar zajema tudi široko izvenšolsko dejavnost, vemo da le-to šole 
izvajajo v majhni meri, torej se zakonskih določil dejansko ne držijo. Kdo je 
odgovoren za to, da se zakon izpolnjuje? Nekateri ravnatelji šol ali pa tudi 
samoupravni organi na šolah se za to zavzemajo in stremijo za tem, da bi se 
dejansko ta obveznost, ki je nujno povezana z vzgojno^izobraževalnim delom, 
razširila, posebno kulturna vzgoja in kulturno delo, vendar navadno sledi 
odgovor, češ zakaj pa to, ko pa na tej ali na oni sosednji šoli to ni potrebno 
in se s tem sploh ne ukvarjajo. Mislim, da bo le treba, če imamo zakonska 
določila, tudi skrbeti, da jih dejansko vsi izvajamo; ali pa recimo, da jih zaradi 
slabega finančnega stanja ne bo nihče izvajal, kar je po moje povsem krivično 
do otrok, s katerimi imamo opravka. 

Med vzroki neuspeha je tudi eden, o katerem često slišimo na sestankih 
mladinske ali pa tudi pionirske organizacije in šolske skupnosti. Učenci sami, 
posebno tisti slabi, na vprašanje, zakaj niso izdelali, izjavljajo, da bi, če bi se 
bili učili. Mislim, da to v veliki meri tudi drži in da bi bilo treba v večji meri 
raziskati nezainteresiranost otrok — tako imenovano »špricanje« posameznih 
ur — ki se je posebno razpaslo prav pri tujem jeziku. Nekateri učenci tiste ure 
manjkajo, dokler ni zadeva predana sodniku za prekrške in so starši poklicani 
na odgovornost. Po mojem manjka v vseh naših šolah predvsem večje delovne 
vzgoje in večja odgovornost učencev, od manjših do večjih. Na drugi strani 
pa del odgovornosti, kot je itak navedeno v gradivu, vendar le morajo prevzeti 
tudi starši, ki so zelo brezbrižni do dela, sodelovanja in napredovanja svojih 
otrok. Zelo se pridružujem mnenju enega predgovornikov, da je potrebno, 
če hočemo dejansko izboljšati kvaliteto našega dela in s tem tudi učni uspeh, 
čimprej sistematično pričeti s strokovnim izpopolnjevanjem učnega osebja. 



314 Prosvetno-kulturni zbor 

Nekoliko namreč dvomim, da je res povsod preveč snovi, da so predmetniki 
natrpani, saj je nekaj le treba naučiti, pri tem pa iskati pri šolskem delu 
predvsem modernejše in sodobnejše prijeme. Vsi, ki poučujejo, bi se morali 
teh metod oprijeti, prosvetno-pedagoška služba, predvsem pa ravnatelji šol, 
to kontrolirati, pomagati, svetovati in tudi zahtevati. 

Samo še pripombe k spremembi 39. člena. Tu smo že precej eksperimen- 
tirali, saj smo nekoč imeli popravne izpite, potem so učenci napredovali z 
dvema negativnima ocenama in nazadnje z eno. Osebno se pridružujem mne- 
nju, ki je bilo že povedano, da tudi od teh sprememb veliko ne pričakujem; 
vendar jih podpiram s predlogom, ki je bil podan. Pridružujem se tudi pred- 
logu odbora, da tisti, ki ne naredi popravnega izpita, razred ponavlja. Dejansko 
pa je problematična dopolnilna pomoč učencem; prav je, da je obvezna, prav 
pa bi tudi bilo, da bi se izvajala ob koncu šolskega leta ali pred začetkom pouka, 
vendar o možnostih silno dvomim. Možna bi bila do konca junija ali od 1. do 5. 
septembra. Kaj pa tiste , šole, ki delajo poskusno po novem delovnem času in 
imajo že itak poprečno do deset dni manj pouka kot ostali? Vprašanje je 
torej, koliko bo takšna pomoč res uspešna, saj dosedanja ni prinesla ne vem 
kako velikih uspehov. Osnovni problem pri vseh vprašanjih v zvezi z napre- 
dovanjem šolskega dela pa je še vedno kvaliteta učno-vzgojne dejavnosti in 
vsega, kar je s šolstvom in njegovim življenjem zelo povezano. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, besedo ima tovariš Leo- 
pold Kejžar. 

Leopold Kejžar: Poskušal bom biti zelo kratek, da ne bi izrabljal 
vaše potrpežljivosti, ker se že drugič oglašam. Obe pripombi tovariša Karlina 
sta me še posebej spodbudili, da bi rad opozoril na nekatere poteze gradiva, 
ki nam je bilo predloženo. Mislim, da je bistvo v tem, kar je tako plastično in 
prepričljivo povedal tovariš Filipič na začetku, da gre za to ali otroci znajo 
svoj jezik in ali znajo računati in najbrž ni toliko važno, da sedaj lomimo 
kopja ob tem, ali je ene stvari v učnem načrtu morda res preveč ali premalo. 
Strinjam se sicer s tem, da bi najbrž bilo potrebno prečiščevati učne načrte 
in preverjati njihovo ustreznost, morda tudi uporabiti nekatere diferencirane 
pristope za različna območja mesta in podeželja, toda veliko daleč nazaj od 
tega, kar imamo danes, ni mogoče, če hočemo iz osnovne šole poslati pismenega 
človeka. Mislim, da to dejstvo dopušča malo odstopanja. 

Presenetilo pa me je v tem gradivu nekaj drugega, da se namreč vsi 
vzroki, ki jih navaja gradivo za tako stanje, in ukrepi, ki jih predlaga, izrazito 
socialno politične narave, prav nič ali pa zelo malo pa strokovno pedagoške. 
Strinjam se s tem, da imajo vsi ti razlogi socialno politične narave svoj pomen 
in svojo težo, ne bi pa mogel soglašati s tem, da so razlogi strokovno pedagoške 
narave tako nepomembni, da jih lahko enostavno zbrišemo in izpustimo. Tem- 
bolj, ker med posameznimi odstavki naletimo na mnoge ugotovitve, ki kažejo 
ravno nasprotno, pa tudi tu smo danes marsikaj slišali. Težko je morda 
zapisati, da ponavljalec naleti na nerazumevanje učiteljev, ki izgubljajo vanj 
zaupanje, ga zapostavljajo ob boljših učencih in podobno, hkrati med štirimi 
vzroki za neuspehe navajati šolsko sredino v najširšem smislu, pri tem pa 
povsem zanemarjati kvaliteto dela te naše osnovne šole, ki danes stane 30 
milijard in bo jutri stala 40 milijard in se ne vprašati, ali lahko, da nekaj 
več kot do sedaj. Da ne bi zavlačeval stvari. Vse kar sem danes slišal, me še 
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bolj potrjuje v tem, da vendarle nič manj kot denar — čeprav se strinjam 
s pripombo tovariša Filipiča, da je treba materialno vprašanje postaviti na 
prvo mesto — potrebno našemu osnovnemu šolstvu tudi tisto, kar je potrebno 
vsaki mehanični delavnici, ki dela navadne vijake, to je dobra organizacija 
dela, delovna disciplina in, ker je to šola, tudi pedagoški pristop. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Tovariš Golob, prosim. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 39. 
člen je sprožil, kot kaže, precejšnji plaz. Po mojem osebnem mnenju je prav- 
zaprav to le neka zunanja emanacija tega, kar se v resnici dogaja, kajti iz 
prakse vemo, da pameten šolski kolektiv te stvari itak interno ureja. Kolektiv 
oceni, če je nek sposoben napredovati ali pa ni, potem se ocene lahko primerno 
priredijo; kajti kdo verjame v to, da je ocena nekaj objektivnega. Po moji 
oceni ne bi delal jaz okoli tega tako velikih problemov, izvira odpor s strani 
prosvetnih delavcev na ta 39. člen v glavnem iz občutka, da je to razvredno- 
tenje njihovega dela — češ ne vem, če pravilno tolmačim — čeprav učitelj ugo- 
tovi, da učenec nima zadostnega znanja, ga zakon spusti skozi. Po mojem je 
v tem razlog. Vendar ne bi hotel o tem govoriti, saj so se strokovnjaki zavoda 
za šolstvo temeljito ukvarjali s tem in so nam dali tehtno analizo o teh stvareh. 
Jaz bi jim zaupal, kajti če tudi imam sam pomisleke zoper to, ne morem 
ovreči teže njihovega pričevanja. 

Govoril bi raje o nečem drugem. Mislim, da bi se morali malo zamisliti 
nad besedami tovariša Filipiča. Prej smo govorili o problemih kulture in raz- 
prave praktično ni bilo, razen enega tovariša. V odboru za kulturo smo o teh 
stvareh že obširno razpravljali in osebno nisem čutil potrebe, da bi svojo raz- 
pravo v odboru, ki smo jo potem strnili v to, kar ste dobili, še ponovil. Skratka 
ali se ne spreminja naš zbor v neko strokovno razpravljalnico? Ali je res to 
naša naloga, da tehtno strokovno razpravljamo o nekaterih problemih, saj se 
oglašajo sami strokovnjaki, ki poznajo ta vprašanja? Ali ni to stvar razprave 
v naših odborih? Mi bi morali pravzaprav dati samo neko politično oceno, 
probleme po mojem mnenju gledati iz širšega kulturno-političnega vidika. To- 
variš Filipič je postavil svoja vprašanja tako, kot bi jih morali mi. 

Ta 39. člen je kakor ranica na človeku, ki pa vendar kaže na neko globljo 
bolezen. Ali se ne bi kazalo o tej bolezni pogovoriti, ali je pri nas vse povsem 
zdravo? Ali lahko prosvetno-kulturni zbor gre mimo tega, da'na primer, ne 
bi povedal svojega mnenja o zadevah o splošni gospodarski banki? Ali se to 
nas prav nič ne tiče? Tovariši, meni se zdi, da je verjetno v tem bistvo. Kajti 
poglejte, nekdo je prej govoril o nezainteresiranosti otrok za šolo. Je to čudno, 
da ni zainteresiran? To ni nič čudnega, če pa otrok v teh letih, ko odrašča v 
mladeniča, on dobro ve, da družba mnogo bolj ceni tistega, ki nima znanja, 
ampak ima komolce, ki je spreten, ki se zna uveljaviti. Ali je to slučaj, da 
imajo zdravniki avtoprevozništva, ali je primer splošno-gospodarske banke 
edini? Ali je to slučaj, da na primer vikendi rastejo, da so novejše številke 
avtomobilov sami težki vozovi? Pa je približno tisoč kubikov razlike med pro- 
svetnim delavcem med visoko kvalifikacijo pa med navadnim tehnikom, če se 
izražam v takih prispodobah. To ni bolj slučaj, tovariši in to bi bilo treba ožigosati, 
ne zaradi zavisti, da ima nekdo drug močnejše vozilo, s katerim me lahko pre- 
hiti na cesti, ampak zato, ker takšen sistem ne spodbuja mladega človeka 
k delu, ker ve, da bo brez tega lažje in boljše zaslužil in bo tudi mnogo bolj 
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cenjen. Vi vsi poznate take primere, kot da bom jaz tu citiral, ne imenoma, 
kar nomina sunt odiosa, ampak da na primer polizobražen človek prejema 
dvanajstkrat tolikšno plačo kot na primer prosvetni delavec ali na primer po- 
polnoma nepismen fant, sicer simpatičen, zasluži trikrat toliko kot učitelj 
začetnik. Skratka, kaj se potem sprašujemo, kje so razlogi za to? Ali ne bi 
mogli mi teh razlogov pokazati? O teh stvareh se je treba malo pogovoriti, 
sicer bomo obravnavali samo še zunanje stvari, ki jih lahko popolnoma točno 
prouči strokovna komisija, in to bolj točno kakor jaz, pa če si še tako priza- 
devam. Ali ni stvar našega prosvetno-kulturnega zbora, da se s tako proble- 
matiko ukvarja? Ali ne bi morali povedati, da nam ni vseeno, kaj je z EKK 
Velenje, kaj je z vsemi temi stvarmi in da želimo, da se te stvari spremenijo? 
Podpirajmo odločne težnje, ki se danes kažejo v naši družbi, da se s temi ne- 
pravilnostmi obračuna. Ali smemo mi prosvetni in kulturni delavci stati pri 
tem ob strani in ne podpirati teh ljudi, ki so si zadali to nelahko nalogo. 
Kajti cela vrsta je tistih, ki se hočejo temu izogniti, ki imajo krepke protipo- 
zicije, ki jih držijo in jih bodo skušali obdržati. Zadnjič ste morda prisluhnili 
takemu komentarčiču na televiziji, ker je bilo rečeno, no, saj to da zaslužijo, 
to ni tako strašno. Tega bo vedno več, vedno težje bo prodreti s tistim, kar 
mi ugotavljamo, da je šolstvo za to zapostavljeno, ker je odnos do šolstva 
nemogoč. To je bistvena stvar in če bomo sedaj skušali s pomočjo izvršnega 
sveta izbojevati vsaj neko zadostno, če ne že prav dobro oceno vrednotenja 
našega dela, potem se moramo potruditi, da bomo to stvar tudi do konca iz- 
peljali. Trdno sem prepričan, da bo sicer vse skupaj zvodenelo in bomo čez 
nekaj časa spet capljali zadaj, da drugih ne bomo niti dohiteli ali pa v naj- 
boljšem primeru v letu 1971, ali pa ne bomo niti tega dosegli, kar imajo sedaj. 
Zato mislim, da bi moral naš zbor postaviti te stvari bolj ostro, bolj jasno 
in zahtevati, da se to zgodi, o čemer je bilo danes mnogo govora. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Zele, prosim. 

Ivan Zele: Tovariš predsednik, najprej bi vprašal, čemu naj današ- 
nja razprava služi oziroma ali naj se dotaknem vseh tistih problemov, ki so 
v zvezi z učnimi uspehi ali samo našega 39. člena, ki je danes na dnevnem redu. 
Ce se spomnite, je prosvetno-kulturni zbor razgrnil pred nedavnim spomladi 
in že lansko jesen, cel repertoar najrazličnejših problemov v zvezi z učnimi 
uspehi in učenci, ki ne morejo izdelovati v osnovni šdli v takem številu, kot si 
to želimo. Teh problemov je tukaj zajetih le malo. 

To gradivo namreč ne nakazuje vseh tistih problemov, ki smo jih že 
naštevali na seji prosvetno-kulturnega zbora, vsaj ne obravnava jih tako v 
podrobnostih, kot so bile takrat nakazane; deloma zaradi tega, ker so bili neka- 
teri med njimi dani v proučevanje nekaterim posebnim institucijam, tako npr. 
problem zmogljivosti slovenskega otroka pedagoškemu inštitutu itd. Zato se 
je to poročilo, ki ga imamo pred seboj, omejilo samo na učne uspehe in na 
kratke opombe o tem, kje so vzroki za slabe učne uspehe. Tudi jaz bi želel 
pri tem poudariti in nakazati nekatere stvari, ki jih sam kot praktik v šoli 
in v razredu pri svojih učencih opažam. Nekatere so bile tukaj že povedane, 
s svojim izvajanjem bi želel samo še podpreti tovariše, ki so to povedali. Ena 
izmed važnih stvari, o katerih smo dosti govorili, so naši učni programi, za 
katere eni trdimo, da so napeti, drugi da niso. Če si jih ogledamo, lahko trdimo 
eno in drugo, odvisno je od tega, kako jih nekdo interpretira. Tako so torej 
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danes učitelji v razredu v silni zagati. Šolsko leto gre h koncu, hitijo z učno 
snovjo, zmanjka časa za ponavljanje; tisti učitelj, ki vidi učni načrt pred seboj 
in ima še svoj podrobni učni načrt ali tistega, ki so ga izdelale ekipe pri za- 
vodih za prosvetno-pedagoško službo — kot je bilo na dolenjskem območju — 
bo hitel, da ne bo nikjer v zaostanku. Kajti pedagoški svetovalec, ki pride na 
šolo pogledat, kako je z učnim načrtom, do kam so prišli s snovjo, svetuje 
učitelju, naj pohiti, da ne bo v zaostanku, na primer pri matematiki, ker se 
šolsko leto bliža koncu in bodo otroci šli k sprejemnim izpitom. Pri tem učitelj 
dela težke pedagoške in tudi metodične napake, ker mora odlagati na učenčev 
dom ogromno učne snovi, ki bi jo morali v šoli posploševati, utrjevati, ponav- 
ljati in tako dalje. »To boste doma ponovili, se naučili, napravili nalogo.« 
Naslednjo uro kratka ponovitev pet do deset minut in spet naprej z učnim 
načrtom. 

Cisto razumljivo je, da je tak način dela neuspešen, če otrok nima doma 
pomoči očeta, ki je toliko izobražen, da mu pomaga pri matematiki, ali mame, 
da ga priganja in je tako prepuščen sam sebi. Kakšno je tisto ponavljanje, si 
lahko mislimo. To vidim na svoji šoli, kjer imamo več kot eno tretjino otrok, 
ki se v višje razrede osnovne šole vozijo iz najbolj zaostalih kmečkih območij, 
iz izpraznjenih kmetij. Ta otrok je do četrtega razreda še nekako domačega 
dela oproščen, ker ga ne morejo zanj uporabiti; toda ko je star 12 let, je že 
toliko močan, da ga naženejo na njivo, v vinograd, v hlev, ker doma ni delovne 
sile. Mati ima še svoja opravila in otrok nima časa opraviti tistega, dela, ki mu 
ga je naložil učitelj, ki je moral hiteti z učnim načrtom, ponavljanjem, utrje- 
vanjem snovi, sistematskim pregledovanjem šolskih nalog in tako naprej. 

Zelo pogost pojav je, kar tudi prosvetno-pedagoška služba opaža, da tudi 
učitelji pretiravajo z interpretacijo učnega načrta. Učni načrt obravnavajo 
obširneje, bolj globoko, kot so si ga avtorji zamislili. V zvezi s tem bi vprašal, 
kje so pedagoška služba in drugi strokovni organi ali pa tudi sestav- 
ljalci učnega načrta, ki bi učitelju nakazali tisti minimum učne snovi, ki jo 
mora vsak otrok osvojiti in tisti del, ki naj bi jo osvojili samo najinteligent- 
nejši otroci. Tako trpamo vso snov inteligentnemu in neintelegentnemu, ne 
glede na to, če mu je potrebno, da vso snov zna ali ne. O tem bi bilo treba 
več govoriti, posebno na aktivih predmetnih in razrednih učiteljev, učne pro- 
grame skupaj v podrobnosti proučiti, se z učitelji pomeniti in jim v učni načrt 
tudi napisati, kaj je treba temeljito obravnavati, kaj morajo temeljito znati vsi 
otroci, kaj pa samo inteligentnejši. Tako pa se dogaja, da učitelj zaradi pomanj- 
kanja časa prelaga na dom ogromno tega ponavljanja in utrjevanja, ki bi ga 
moral opraviti v šoli. Naši predmetni aktivi so sestavili podrobne učne načrte 
in v njih so se, recimo za matematiko, znašle v celem šolskem letu tri ali štiri ure 
za ponavljanje učne snovi. Učenci o procentih in sklepnih računih, ki se jih učijo 
v šestem razredu, v sedmem ničesar več ne slišijo, ker se učijo drugo snov, v 
8. razredu pa pride zopet vse na vrsto. Dragi moji, vsi ljudje pozabljamo in 
tudi naši otroci pozabljajo. Mislim, da bi bili učni uspehi pri matematiki nepri- 
merno boljši, če bi imeli učitelji vsako leto en mesec na razpolago, da bi posegli 
daleč nazaj v učno snov, imeli dovolj časa za temeljito ponovitev prejšnje snovi, 
s tem otroke zopet uvedli v učenje in potem delali naprej. Tega časa pa v šoli 
manjka. 

O napredovanju po 39. členu smo že veliko govorili. Verjetno bi lahko 
ta člen opustili, če bi bili dani drugi pogoji. Dopolnilni pouk bi nam lahko veliko 
koristil — mi smo ga letos izredno dobro organizirali — pa vendar ni bilo uspeha. 
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Zakaj? Zato, ker smo ga morali prilepiti šesti ali sedmi učni uri, tako da je 
postal ali sedma ali osma učna ura ali pa smo ga dali pred prvo učno uro. 
Dragi moji, naši otroci niso neki magnetofoni, ki bi vse sprejeli in obdržali. 
Nemogoče je, da bi vse sprejemali, saj so preveč utrujeni že po štirih, petih 
ali šestih urah pouka, potem še dopolnilna ura pouka, pot domov, po- 
novno pot v šolo in domov, potem na našem področju še delo doma. Vidimo, 
da je na zadnjem mestu v tabelah o učnih uspehih cela vrsta občin s polpro- 
letarskih ali pa z ostalih območij, kjer je mladina zapustila domove in kjer 
postane učenec ob prestopu iz petega v šesti razred, ko dobi naenkrat še štiri 
ali pet novih učnih predmetov, še glavna delovna sila doma. In čisto razumljivo 
je, da tak otrok ne more več in se mu ne da učiti. Zgodi se, da pride k meni 
V pisarno in reče, da se ne bo učil — otrok ne zmore in enostavno kapitulira. 
Z dopolnilnim poukom bi lahko veliko naredili pri tistih otrocih, ki bi resnično 
imeli vsaj eno ali dve uri počitka po rednem pouku. Pri nas pa mu tega nismo 
mogli nuditi, kljub temu da smo> imeli dobro organiziran dopolnilni pouk; na 
urniku je bilo ves čas od začetka do konca šolskega leta dovolj ur dopolnilnega 
pouka, pa ni prinesel tistega uspeha, kot smo ga pričakovali. Idealna rešitev 
je seveda celodnevno bivanje otrok v šoli, kar smo na naši šoli tudi preizkusili. 
Vsi učenci, ki smo jih zajeli v celodnevno bivanje, so razred izdelali. Med njimi 
so taki, ki bi prav gotovo zaostali, pa so naredili razred z dobrim uspehom, ker 
so imeli temeljito pomoč, vodstvo in individualno delo učiteljice, ki je to znala. 
Vendar pa vsi vemo, kje smo še od celodnevnega bivanja v šoli. 

Vpliv malih šol, ki jih uvajamo, se čuti predvsem v nižjih razredih. Ra- 
zumljivo je, da se pozna tudi pozneje, kajti marsikateri kompleks dobijo kmečki 
otroci v prvem, drugem, tretjem razredu in ga občutijo celo šolsko obdobje, 
ker niso prišli iz vrtca in ne morejo biti v korak z ostalimi otroki, ki so imeli 
temeljito podlago za vstop v prvi razred. Kljub temu dvomim, če nam bodo 
male šole pomagale na stopnji predmetnega pouka v šestem, sedmem in osmem 
razredu. 

Nove metode pouka, o katerih ogromno slišimo, nikakor ne morejo in ne 
morejo prodreti v naše šole. Tu in tam se jih kakšna učiteljica loti, nekajkrat 
poskuša pa jih spet pusti. Ne vem, ali so učiteljice premalo seznanjene z njimi, 
ali je morda kriva prosvetno-pedagoška služba, o kateri smo danes veliko 
govorili — ki bi morala imeti možnost, da bi učiteljem pokazala vse, kar je 
novega. Ni dovolj, da učitelju damo neka skripta, da mu povemo ustno, kako 
se to dela, če pa v praksi vsega tega ne vidi niti nima dovolj sredstev, da bi 
nove metode uvedel. Poglejte, koliko časa govorimo o individualizaciji pouka! 
Temeljite učne listke za matematiko v osmem razredu pa smo dobili šele lan- 
sko leto in to na kartončkih, za sedmi razred smo jih imeli samo na papirčkih, 
za šesti razred smo jih dobili sedaj. Torej šele sedaj začenjajo počasi prihajati 
tudi takšna učna sredstva za individualizacijo pouka. Učiteljem bomo morali 
pokazati te nove učne metode, bodisi na kakšnih poskusnih šolah ali pa kjer- 
koli drugje, da jih bomo temeljito pripravili nanje. 

Najbolje je, da se takoj tukaj dotaknem naših kadrovskih šol. Študentje 
na pedagoški akademiji ali filozofski fakulteti veliko slišijo o kakšni novi 
metodi, zelo redko kdaj pa jo vidijo, kaj šele, da bi z njimi delali po neki novi 
metodi ali pa da bi on sam, študent, moral na praksi uporabljati to ali ono 
metodo, da bi mu prešla v kri. Če bo slišal od osnovne šole naprej prek gim- 
nazije do pedagoške akademije samo predavanja, verjemite mi, se bo tudi njega 
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prijela metoda predavanja in ne metoda individualnega ali pa skupinskega 
pouka. Zato potem pozneje tako težko vcepljamo v učitelje vse te stvari. Z 
novimi učnimi metodami, za katere pravimo, da so uspešne, bi morali najprej 
začeti na kadrovskih šolah in jih temeljito vcepiti novim učiteljem. Tako bodo 
z njimi prišli na šole ne pa izjavljali, kot kandidat, ki je prišel na našo šolo, na 
vprašanje, ali je slišal kaj o tej metodi, da se mu zdi, da je nekje o njej slišal, 
da pa ni nikjer in nikdar videl, kako se po njej uči. Na tak način, se mi zdi, ne 
bodo nove metode nikoli prišle in prodrle v naše osnovne šole. 

O socialnih razmerah smo že veliko govorili, zato o njih ne bom govoril. 
Zdi se mi, da bo potrebno analizirati še nekoliko in temeljiteje globlje, kot 
imamo danes priliko tukaj govoriti, celo vrsto najrazličnejših problemov in 
vzrokov za takšne učne uspehe v naših osnovnih šolah. 

Mimogrede naj še omenim, da so strah in trepet za učitelje v osnovni šoli 
sprejemni izpiti. Učitelj hiti z učnim načrtom, da bodo učenci vsaj nekaj slišali 
o funkcijah in ne vem, o čem še, pri matematiki in potem seveda ne more 
tako temeljito ponavljati snovi, kot bi jo moral. Enkrat bi bilo vendar treba 
napraviti red in določiti, kaj je res nujno, da morajo otroci znati in s čim 
jih samo informativno seznaniti. Ob tem se namreč postavlja vprašanje kon- 
cepta naše osnovne šole. V načelu smo lepo povedali, kaj je naša osnovna šola 
in kakšen namen ima, da daje osnove za poznejši človekov razvoj, da ga vzgaja, 
razvija njegovo mišljenje, delovne navade in interese. Zelo trd in obsežen 
učni program pa to načelo demantira. Učitelje navaja na to, da natrpajo 
učencem ogromno snovi in ob tem nimajo prilike ali pa ne morejo, ker morajo 
hiteti naprej, v otroku razvijati temeljito logično mišljenje in njegov intelekt. 
Zakaj ne? Ce namreč učitelj hiti z razlago, bo sicer otroku v eni uri posredoval 
dosti več snovi, kot če bi otroka vodil z eksperimenti in ga s tem navajal k 
temu, da bo vse to sam spoznaval. Toda temeljni cilj osnovne šole bi moral 
biti, da otroka navaja na delo, na učenje in tudi na samostojno osvajanje učne 
snovi. Ker pa učitelju manjka časa, učno snov hitro jemlje, pri tem pa mu 
zmanjka časa, da bi obravnaval učno snov na način, ki bi bil tudi vzgojen; 
kajti ni vseeno, ali otroku naštejemo samo neka dejstva in mora otrok potem 
sam razmišljati o tem ali pa uporabljamo pri tem najrazličnejšo literaturo, tako 
da bo snov obravnavana tudi s čustvene in vzgojne plati. Ni res, kar nekateri 
trdijo, da je snov sama po sebi tudi vzgojna. Vzgojna bo postala takrat, če jo 
bo učitelj na vzgojni način tudi podal, če bo imel dovolj časa in prilike za to. 
Takih vzrokov bi lahko našteval še celo vrsto, vendar pa bi, ker smo že zelo 
pozni, končal. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Jaz bi v resnici prosil 
vse poslance, da bi se omejili od simpozijskega načina obravnave. Problematika 
vzgoje in izobraževanja je namreč toliko široka, da mi ne moremo izčrpati 
v nekaj dneh vsega tega, kar nastopa v zvezi z znanjem in načinom učenja, 
ker je aktualno. Prosim, da se omejite resnično na družbeno in politično oceno 
39. člena, v zvezi s katerim smo sprožili zahtevo po temeljitejši analizi na- 
predovanja učencev. Danes imamo takšen material pred seboj, pa povejmo, ali 
nam lahko služi za neke zakonske spremembe ali ne. To je za nas vprašanje. 
Na to vprašanje moramo dobiti odgovor. Moram pa priznati, da smo na to 
vprašanje dobili danes manj odgovora kot ob prvi razpravi. Malo ljudi je 
povedalo, ali se jim zdi ta sprememba, ki jo predlagata tako zavod za šolstvo 
kot tudi naš odbor, res najustreznejša pot k izboljšanju napredovanja ali ni 
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vendarle vsa argumentacija, na kateri sloni predlog spremembe, prešibka, da 
gremo v takšno korekturo. Besedo ima tovarišica dr. Aleksandra Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Držala se bom priporočila, ki je 
v skladu s pozno uro in bom res zelo kratka. 

Odbor za šolstvo se je v svoji razpravi omejil na 39. člen, ker se je zavedal, 
da bi zelo široka razprava najbrž pripeljala do tega, da se niti o tem členu ne 
bi mogli zmeniti. Verjetno bomo morali do istega priti tudi tu. Naše najbolj od- 
govorne pedagoške institucije, pedagoški inštitut, katedra za pedagogiko pri filo- 
zofski fakulteti in zavod za šolstvo so dale predlog za spremembo 39. člena, 
ki pomeni zaostritev. Kot ste videli, se je odbor odločil predlagati dodatno 
zaostritev. Gre torej za zaostritev pogojev, dokler imamo ta člen, najbrž pa bo 
kdaj pozneje šlo sploh za odpravo člena in za drugačno formulacijo; jaz bi 
res prosila, da bi se danes vsi skupaj poskušali odločiti ali smo za tak predlog. 
Strinjam se, da seveda ne moremo mimo vzrokov. Samo vzroki so tisti, ki 
porajajo razpravo na naših sejah. 

Tovariš Filipič je marsikaj zelo lepo- povedal in jaz bi se strinjala z njim, 
čeprav bi pripomnila, da najbrž večina učiteljev, ki uči materinščino v od- 
ročnih krajih, niti ne pozna do podrobnosti pravopisne pravde niti ne pole~ 
mičnih nasprotovanj učiteljev na filozofski fakulteti, ampak se bolj ukvarjajo 
z zvezki pa s tem, kako bodo otrokom zagotovili toplo malico, če morajo biti 
po 8 ali več ur zdoma. 

Nekoliko sem primerjala podatke o uspehu tudi glede na lokacije šol in 
vam lahko povem, da samo v Ljubljani v primerjavi z občino Center pade učni 
uspeh v občini Vič, ki vključuje obširni del kmečkega področja, takoj za eno 
tretjino. Jasno je torej, da večja vlaganja v šolo dajejo večje rezultate, kar 
velja za vsa področja in čudim se, zakaj prav na področju izobraževanja in 
vzgoje nekako hočemo mimo tega. 

Zahteve, ki so bile danes v razpravi podane, zadevajo predvsem predmetnik, 
manj .število učnih ur. Najbrž je to utemeljena zahteva in jo kaže proučiti; jaz 
bi se zavzemala za manj predmetov. Drugo je sprememba učnega načrta. Seve- 
da naj odpade balast, samo kolikor poznam učne načrte, so že sedaj tako široki, 
da omogočajo učitelju izbor in prilagajanje. Treba bo res poskrbeti za boljšo kva- 
lifikacijo učiteljev. Če bi pa bistveno osiromašili učne programe, potem bi to 
nujno vodilo do zahteve po bifurkaciji osnovne šole, kajti večina otrok v Slo- 
veniji, ki uspešno konča osnovno šolo, nadaljuje šolanje'na srednjih in dalje 
na visokih šolah. Živimo v državi z odprtimi mejami in ne moremo osiro- 
mašiti našega šolstva brez škode za nadaljnji razvoj celotnega področja. Torej 
bo treba ohraniti zahtevnost naših šol, jaz bi celo rekla, da jo je treba za- 
ostriti, obenem pa zagotavljati pogoje, da jo bomo lahko izpolnjevali. Predvsem 
dva osnovna pogoja sta, kader in materialno stanje šol. 

Za kadre smo temelj že postavili, ko smo sprejeli zakon. Zdaj gre za to, da 
ta zakon izvajamo. Omenila bi vam razveseljivo novico, da prihajajo letos na 
šole za pedagoški kader, po prvih prijavah sodeč, pretežno prav dobri in od- 
lični učenci. To kaže, da je odziv med mladino že drugačen, verjetno prav zaradi 
stališč izvršnega sveta in skupščine, republiške izobraževalne skupnosti in sin- 
dikata, da ne bom vseh naštevala, da se drugače ovrednoti področje izobraže- 
vanja vzgoje. Menim torej, da je treba kader kvalificirati, pri tem izvajati 
zakon in finančno ustrezneje ovrednotiti šolstvo. Menim pa tudi, da je od- 
ločno treba ostajati na stališčih, ki smo jih na zadnji seji zbora obravnavali, 
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da je treba dati več sredstev za šolstvo; že sedaj namreč vemo, da republika 
zagotavlja svoj delež, delež občin pa je še na hudo, hudo majavih nogah, 
potrebnih pet milijard pa je treba zagotoviti. 

Danes bom odšla s te seje verjetno z istim vtisom kot vi. Ce bi hoteli v 
Sloveniji sanirati šolstvo, bi rabili po grobi oceni približno 20 milijard. Strašna 
številka, toda še vedno ta številka predstavlja samo slabih 10 odstotkov tistega 
deleža, ki si ga je federacija odrezala kot dodatni kos. Zato naslavljam na 
predstavnika izvršnega sveta vprašanje: kaj bo naredil republiški izvršni svet, 
da zaščiti Slovenijo pred naraščanjem polpismenosti in nadaljnjega duhovnega 
siromašenja. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Nadalje, kdo želi besedo? 
Tovariš Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Omejil bi se na tiste člene, na katere je opozoril tovariš predsednik. Ne Samo 
moje osebno mnenje, pač pa mnenje precejšnjega števila drugih šolnikov je, 
da je 39. člen v današnjem času še potreben. Verjetno bo sčasoma doživljal 
še spremembe in bo počasi tudi odpadel. Izhajamo iz tega, da otroci niso krivi 
za tak položaj v šolstvu, tudi ne za takšne kadrovske razmere v šolah; zakaj 
bi torej kaznovali učence, ko bi morali to kazen sprejeti drugi. Tako gledano, 
predlog za spremembo 39. člena z dodatnimi predlogi odbora za šolstvo spre- 
jemam, odobravam in želim, da bi se v taki obliki tudi pripravil. Morda pa bi 
dal le še nekaj sugestij, ki bi jih kazalo ob teh spremembah v večji ali manjši 
meri upoštevati. Nekateri tovariši so dali sugestijo, da bi tudi drugi in tretji 
razred vključili v tako imenovani dopolnilni pouk, kakor je to urejeno za 
četrti; ni razloga, da bi imel šele v četrtem razredu dopolnilni pouk prav tisti, 
ki bi mu morda koristil že v drugem in tretjem razredu. To se pravi, da se pote- 
gujejo za dopolnilni pouk tudi za tiste učence, ki napredujejo z negativno oceno 
v drugem in tretjem razredu. Nekateri celo sprašujejo, zakaj je prvi razred 
izpuščen. Vrsto utemeljitev srno slišali, zakaj prvi razred ni vključen v dopol- 
nilni pouk; vemo pa, da je v prvem razredu še precej otrok, ki sodijo v posebno 
šolo, bodisi da so kategorizirani ali pa tudi ne. Ti torej za napredovanje ne 
pridejo v poštev in bi bili lahko ob prikazovanju učnih uspehov posebej pri- 
kazani brez kakršnekoli moralne škode za šolo. Drugo pa je, ali res zadržati že 
v prvem razredu tiste učence, ki niso sami krivi, da imajo slabe ocene. Nekje 
si lahko privoščimo šole in dobre starše, drugje ne; zaradi tako različnih 
pogojev vpisa v šolo in možnosti, ki jih imajo nekateri v vrtcih in podobno, je 
zopet prizadeti tisti, ki tega nima. Zato so nekateri tovariši predlagali, da se 
tudi v prvem razredu omogoči napredovanje z eno negativno oceno. -Delno 
se z nekaterimi predlogi strinjam in jih posredujem kot sugestijo, ali pa v raz- 
mislek; morda bomo slišali nanje tudi odgovor. 

Druga taka stvar je bil predlog, naj bi bil dopolnilni potik pred začetkom 
pouka v jeseni ali pa po končanem šolskem letu. Takrat naj bi preverili znanje 
učenca, ki je imel negativno oceno in mu dokončno povedali ali lahko napre- 
duje. V tem primeru bi učenec dobil zadostno oceno, saj si je v desetih ali 
štirinajstih dneh dopolnilnega pouka pridobil tolikšno znanje, da po mojem 
mnenju in mnenju drugih prosvetnih delavcev našega območja res ni zadržka 
za takšno oceno. Opozorilo učiteljem v naslednjem razredu pa bi bilo že to, 
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da bo učenec, ki je imel dopolnilni pouk, verjetno nekoliko slabše sodeloval; 
po zakonu pa je šola itak dolžna za te slabše učence organizirati dodatno 
pomoč. Takšna ureditev naj bi veljala od prvega do četrtega razreda. Od 
petega naprej pa bi, tako kot je predlagano, imel učenec pravico do popravnih 
izpitov, če kljub dopolnilnemu pouku ne bi pokazal zadovoljivega znanja. Če 
pa bi bilo preverjeno znanje takoj po dopolnilnem pouku ustrezno, kar bi ocenil 
samo učitelj, ki je učenca učil, bi že to lahko omogočilo napredovanje brez po- 
sebnih popravnih izpitov. Tovariši, ki to predlagajo, pravijo, da bi s tem. slabim 
učencem omogočili tako reden pouk skozi vse šolsko leto kot tudi dodatno 
pomoč in podaljšan pouk za tiste, ki bi imeli do vključno četrtega razreda 
negativno oceno, oziroma dve v višjih razredih. Popravni izpit od petega raz- 
reda dalje pa bi uvedli za učence, ki kljub dopolnilnemu pouku ne bi uspeli. 
Te sugestije tovarišev našega območja izhajajo iz prepričanja, da zaradi raz- 
ličnih delovnih pogojev osnovnih šol ne bi kazalo tako hitro zaostriti napredo- 
vanja z negativnimi ocenami. Zato v današnji čas sodi predlog, ki ga je izdelal 
zavod za šolstvo. Mislimo, da je predlog z dopolnili, kot jih je dal odbor za 
šolstvo, popolnoma v redu, vendar s premislekom za drugi in tretji razred, 
prvi pa je tako vprašanje. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Be- 
sedo ima tovariš Vlado Uršič. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Bom 
zelo kratek. In sicer bo moja razprava čisto drugačna od tega, kar je povedal 
tovariš Feldin o 39. členu. 

Po posvetu z ravnatelji in učitelji našega tolminskega območja smo brez 
razlike za odpravo 39. člena in sicer tako, da učenci od prvega do četrtega 
razreda z eno negativno oceno ne napredujejo. Se pravi, da se zahteve iz 
prvega razreda prenesejo do četrtega in nasprotno, da se popravni izpiti uve- 
dejo od 5. do 8. razreda. To utemeljujemo s tem, da sedanji način dopušča, 
da učenec sicer konča šolsko obveznost v sedmem oziroma osmem razredu, 
vendar ima pri tem nezadostne ocene, vse od četrtega razreda dalje. Učenec 
naj zaključi obvezno šolanje tako, da ima vsaj v zadnjem razredu pozitivne 
ocene, oziroma oprostite, da recimo ne prešprioa vseh višjih razredov osnovne 
šole. Podpiram tudi uvajanje dopolnilnega pouka, saj bomo s tem dosegli, da 
bodo, zavedajoč se tega ob koncu ali na začetku šolskega leta, marsikdaj »spre- 
gledali kakšen red« tudi tisti naši cenjeni kolegi, ki hočejo sedaj z redovanjem 
doseči avtoriteto posameznih predmetov. Nekateri pa to delajo tudi pod priti- 
skom, saj kadarkoli organizirajo posamezne institucije, bodisi republiški zavod 
za šolstvo, bodisi pedagoški inštitut ali področni zavodi, aktive za posamezne 
predmete, svetujejo predmetnim učiteljem, naj izvajajo učni program tako, kot 
da je prilagojen za gimnazijo in ne za osnovno šolo, ki je v resnici zaključena 
izobraževalna enota. 

Ob teh spremembah naj bi tudi ocenili, koliko pozitivizma je v naših učnih 
programih in med nami. Če vse to odpravimo, potem ni noben greh, če bomo 
prenesli zaostrene zahteve na četrti oziroma od osmega na peti razred. Naj 
mimogrede povem, da to ni nobeno posiljevanje, ker imajo naši sosedje prav 
tako v drugem in v petem razredu preizkusne izpite in učenci napredujejo 
na prav isti način. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Zeli še kdo poseči v razpravo? 
Besedo ima dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Našo razpravo o študiji o učnih uspehih učencev osnovnih šol, ki jo je 
pripravil zavod za šolstvo SR Slovenije, je spodbudilo vse večje nezadovolj- 
stvo učnih kadrov osnovnih šol z določili 39. člena zakona. Prepričan sem in 
tako je pokazala tudi današnja razprava, da bomo sprejeli predloge za spre- 
membo tega člena in tako pedagoško ustrezneje uredili problem napredovanja 
učencev. S tem bomo odpravili še eno od zakonskih določil, ki so prišla v naš 
šolski sistem zaradi pretiranega idealiziranja stanja v tem sistemu, kot smo 
to sicer že ugotovili tudi v današnji razpravi o postavljanju pedagoške službe. 
Tako bomo zakonsko odpravili enega od vzrokov slabših uspehov in pričaku- 
jemo v bodoče kvalitetnejšo znanje učencev osnovnih šol pa tudi nekoliko 
manjši odstotek osipa učencev, ki je, kljub rahli tendenci izboljšanja, še vedno 
ne samo zaskrbljujoče, temveč, kot je to povedal tovariš Filipič, grozljivo, žal 
grozljivo samo za nekatere, ker doslej pač nismo uspeli ekonomsko valorizirati 
takšno stanje in tudi metodologije nimamo, da bi z milijardnimi številkami 
pokazali škodo, ki jo slovenski narod zaradi tega trpi. 

Prepričan sem, da bo sama zakonska sprememba 39. člena dala določene 
rezultate, toda to pomeni samo sorazmerno majhen del razreševanja kritič- 
nega stanja, ki ga poznamo in ki se nam kaže tudi v učnih uspehih, oziroma 
neuspehi naših šol. Ce hočemo narediti močnejši premik na tem področju, 
potem bomo morali s sistematičnim, poglobljenim, vztrajnim in prizadevnim 
delom odpravljati tudi vse druge vzroke neuspehov učencev obvezne osnovne 
šole. V poročilu so navedeni na kratko na strani 16. Če k odpravljanju teh 
vzrokov slabih učnih uspehov, ki so jih avtorji poročila zajeli v prvi, drugi in 
četrti točki, mi poslanci tega zbora in prosvetni delavci sami, ne moremo kaj 
bistvenega prispevati, čeprav tudi tu nismo povsem nemočni, potem se mi zdi, 
da lahko damo svoj pozitivni prispevek k odpravljanju vzrokov, zajetih v 
3. točki tega poročila pod naslovom »Vzroki, ki jih povzroča šolska sredina« v 
najširšem smislu besede. Upam, da mi avtorji ne bodo zamerili, če bom neka- 
tere od teh vzrokov skušal analizirati, predvsem pa tudi nakazati nekatere kon- 
kretne rešitve, za katere menim, da smo jih sposobni v najkrajšem času, če 
ne že razrešiti, pa vsaj začeti efikasno razreševati. 

Začenjam s tistim, kar je v sedanji situaciji najbolj v ospredju, kar v naše 
šole vnaša nemir, povzroča marsikje apatičnost itd., kar zaposluje naše peda- 
goške delavce, da nimajo časa in ne volje, da bi se z večjo prizadevnostjo 
posvečali predvsem svojemu elementarnemu poslanstvu, to je vzgojno-izobra- 
ževalnemu delu. Mislim na materialni položaj šolstva. Tu seveda kaj novega 
ne bomo ugotovili, osebno pa sem globoko prepričan in čutim, da je to prepri- 
čanje postalo tudi last mnogih drugih, da bo realizacija stališč izvršnega sveta, 
ki so dobila polno podporo v tej skupščini, v plenumu centralnega komiteja, 
sindikatih in drugod, predvsem pa v naši prosvetni in drugi dejavnosti bistveno 
pripomogla k odpravi tistega elementa, ki je doslej mnogokrat bil prisoten in 
povzročil te težave. 

S tem, da se bomo približevali družbeno ustreznemu vrednotenju vzgojno- 
izobraževalnega dela, bomo nedvomno naredili korak naprej. Drugič, s tem, 
da bomo povečevali tudi materialna sredstva in tako omogočali boljšo oprem- 
ljenost šol, bomo odpravljali tudi sedaj čestokrat objektivno pogojen verbalni 
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način pouka, to pa bo bistveno pripomoglo k boljšim uspehom. Osnove za 
takšne spremembe se že kažejo v tem, da bomo že v naslednjem letu v osnovi 
poenotili družbeno vrednotenje pedagoškega dela z uskladitvijo osebnih dohod- 
kov na vsem teritoriju Slovenije in da bomo začeli resneje tudi s procesom 
poenotenja materialnih osnov pouka. Vsi se torej moramo truditi, da stališča 
realiziramo. Lahko vas obvestim, da smo včeraj imeli na izvršnem svetu že 
prvi razgovor o kvantifikaciji stališč in o sredstvih, ki jih bo potrebno zagoto- 
viti za naslednje leto. Mislim, da bomo na ta način v določenem času vrnili 
šoli tisti prepotrebni mir, ki je za resno, poglobljeno pedagoško delo potreben. 
Pri tem seveda ne mislim miru nedejavnosti in samozadovoljstva, temveč mir 
kot predpogoj poglobljenega pedagoškega delovanja. Takšnega miru si naši 
prosvetni delavci želijo. 

Dalje želim ugotoviti, da prihajajo iz vseh delov Slovenije ohrabrujoče vesti 
o uvajanju samoprispevkov za gradnjo novih šolskih prostorov in za adaptacijo 
sedanjih. Skratka, v zadnjem času se kaže večja in poglobljena družbena skrb 
za rast kvalitete in seveda materialne osnove osnovnega šolstva. Če bomo k 
temu uspeli priključiti še akcijo izgradnjo osnovnih šol z republiškimi sredstvi 
ob drugoletni 100-letnici obvezne osnovne šole v naši republiki, potem menim, 
da bomo v doglednem času odpravili še preostalih 112 oddelkov triizmenskega 
pouka, da bomo začeli resneje odpravljati tudi dvoizmenski pouk in da bomo 
tako poleg boljših pogojev dela ustvarjali tudi boljše pogoje in možnosti za 
celodnevno bivanje učencev v šoli. 

Varstvo kot splošna oblika dela z našo mladino dobiva večje materialne 
možnosti z akcijo posebnih skupnosti otroškega varstva, ki bo dala določene 
materialne možnosti tudi na tem področju. Želim vas tudi obvestiti, da je na 
osnovi sklepa zveznega izvršnega sveta, s katerim predlaga izločitev ene 
milijarde novih dinarjev za stanovanjsko izgradnjo in otroško varstvo, mogoče 
pričakovati, da bi v naši republiki iz teh sredstev lahko gažirali nekaj milijard 
dinarjev za gradnjo varstvenih ustanov. Pri tem imam v mislih ne samo tako 
imenovane varstvene ustanove, predšolske vzgoje — vrtce, temveč tudi mož- 
nost dograjevanja tistega prostora, ki je pri posameznih učnih zavodih potre- 
ben za organizacijo varstvenega dela. Koliko milijard bomo uspeli angažirati v 
tej smeri, je v veliki meri odvisno tudi od nas. Od vas poslancev, ki boste 
sodelovali v razpravah občinskih skupščin in drugih dejavnikov, koliko bodo 
posamezne skupnosti iz teh bančnih sredstev najele kreditov za takšno akcijo. 
Materialne možnosti se nam ponujajo in naša naloga je, da skušamo izkoristiti 
največ, kar se da. 

Odločno se moramo zavzeti za nadaljnjo sistematično kategoriziranje otrok 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in za ustanavljanje novih prepo- 
trebnih posebnih šol in oddelkov. Menim, da tu čestokrat zaostajamo tudi zaradi 
naše neaktivnosti in ne samo zaradi pomanjkanja sredstev in odsotnosti kvali- 
ficiranih komisij, ki bi to delo opravile. 

Menim, da smo sposobni že v letošnjem letu oživiti nekdaj že delujoče 
ogledne šole v regijah in jim zagotoviti tudi dodatna sredstva za njihovo 
dejavnost. 

Prav tako menim, da smo sposobni v naslednjem letu pri obeh pedagoških 
akademijah in filozofski fakulteti ustvariti lastne hospitacijsko eksperimentalne 
šole. To ni takšna naloga, ki je ne bi bili sposobni v tem času narediti, če se 
je bomo odločno lotili, ker ne zahteva velikih dodatnih materialnih sredstev, 
temveč predvsem organizacijo in hotenje, 
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V okviru razprave o zveznih tezah o razvoju vzgoje in izobraževanja bi 
kazalo smelo odpreti vse te probleme. Nekatere od njih namreč teze sramež- 
ljivo zamolčijo ali jih vsaj ne obravnavajo tako, kot bi jih lahko. V mislih 
imam tolikokrat izraženo vprašanje, kako pojmovati enotnost osnovne šole, 
kakšni sta mesto in vloga tujega jezika, njegova obveznost in tako dalje. Skratka 
dajmo smelo pod drobnogled tudi naš sedanji predmetnik in učni načrt. Danes 
je bilo o tem dosti rečeno. Pri tem pa ne pričakujemo velikih sprememb takoj. 
Čimbolj realna ocena naj bo osnova eventualnim spremembam, prav tako pa 
naj tudi služi za zavrnitev izgovorov, da so slabega učnega uspeha predvsem 
krivi predmetniki in učni načrti. 

Bodimo pri tem elastični in naj nam ne bo nič tako sveto in dobro ter a 
priori nespremenljivo, da ne bi mogli česa nadomestiti z boljšim in kvalitet- 
nejšim. 

Končno še nekaj besed o tistem dejavniku v vzgojno-izobraževalnem pro- 
cesu, ki mu vsi nesporno dajejo in priznavajo odločujoče mesto in vlogo, to 
je o nosilcu vzgojno-izobraževalnega dela, o našem učitelju. Od njegove stro- 
kovne in osebnostne kvalitete je odločilno odvisna kvaliteta vzgojno-izobra- 
ževalnega dela. To je že davno poznana resnica, še vedno je veljavna in je 
nesporno dejstvo. In če je temu tako in tu v načelu nimamo kaj več razisko- 
vati, potem je naša dolžnost, da posvetimo temu dejavniku potrebno pozor- 
nost in skrb. Ne bi govoril o številu niti o strukturi tega kadra, ki nam je v 
osnovnih črtah znana, podrobno sliko pa bomo dobili v posebni študiji, ki jo 
je pripravil zavod za šolstvo in nam bo predložena na enem izmed prvih zase- 
danj po parlamentarnih počitnicah. Takrat bomo imeli možnost, da se o teh 
problemih temeljiteje pogovorimo. Opozoril bi samo na dejstvo, ki je bilo ugo- 
tovljeno na nedavnem širšem posvetu o družbeno-idejni podobi prosvetnega 
delavca na republiški konferenci Socialistične zveze. Ob zelo konkretnem gra- 
divu, ki ga je pripravil tovariš Lužnik, je tekla prizadeta razprava, ki je ugoto- 
vila dokaj enotno, kakšen naj bi bil lik slovenskega učitelja, kakršnega potrebuje 
današnji in jutrišnji dan, kakršnega želimo in pričakujemo. Ugotovljeno je bilo, 
da je takšnih učiteljev na naših šolah sorazmerno malo, da bi jih želeli več in 
da bomo morali zato tem, ki so na šolah, posvetiti več pozornosti in jim poma- 
gati, da bi se temu pričakovanemu idealu kar se da približali. Zame je razve- 
seljiva vest tovarišice Kornhauserjeve, da se letos vpisujejo boljši absolventi 
na pedagoške šole. To je nedvomno korak naprej. Za postopno izboljševanje 
strokovnosti učiteljev smo že sprejeli nekaj konkretnih ukrepov, od uzakonitve 
obveznega strokovnega izpopolnjevanja, ki ga moramo v drugem letu začeti 
tudi izvajati; dogovorili smo se, da pripravimo do oktobra ustrezen program 
obveznega strokovnega izpolnjevana in nato zagotovimo' materialna sredstva za 
njegovo izvršitev, za predvidene reorganizacije pedagoške službe, ki jo postav- 
ljamo na nove osnove in pričakujemo od nje višjo kvaliteto. Tako bi lahko 
navedli še nekaj sprejetih ukrepov, ki pa jih moramo v letošnjem letu začeti 
realizirati. 

Nujno bomo morali začeti bolj sistematično kadrovati upravitelje šol kot 
osnovne mentorje in pedagoške svetovalce, o čemer je bila danes beseda. Z 
njimi bomo morali stalo in sistematično delati in jih pedagoško dvigati. Pri 
volitvah oziroma postavljanju bodo morale biti pedagoško osebnostna kvaliteta, 
idejna usmerjenost in zrelost ravnatelja odločujoč element. Tudi tu se nam 
odpirajo doslej nepoznane možnosti. V razpisu filozofske fakultete za letošnje 
leto je navedeno, da je filozofska fakulteta v letošnjem letu odprla poseben 
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oddelek za pedagogiko, ki sprejema diplomante pedagoške akademije, skupine 
za razredni pouk. Menim, da bi bilo prav, da bi se pedagoške službe skupno s 
temeljnimi in republiško izobraževalno skupnostjo domenile, da že v letošnjem 
letu kadrujejo za ta oddelek nekaj ljudi za redni študij in da spodbudimo neka- 
tere k izrednemu študiju. Začnimo sistematično skrbeti za naše bodoče vodilne 
pedagoške delavce, ravnatelje, njihove pomočnike pa tudi bodoče pedagoške 
svetovalce. Možnost imamo, saj ne more biti vprašanje nekaj milijonov dinar- 
jev, da bi te ljudi štipendirali in omogočili že v letošnjem letu takšen kadrov- 
ski ukrep. 

Posebno skrb bomo morali posvetiti našim bodočim mladim pedagoškim 
delavcem, se pravi tistim, ki bodo prihajali na naše pedagoške šole. Menim, da 
bomo tu morali delati v dveh smereh. Prvič, kdo bi naj izvršil izbiro kandidatov 
za kadrovske šole. Cestokrat smo napisali zelo deklarativno, kdo vse je za to 
odgovoren. Menim, da od teh deklaracij ne bo dosti koristi in bi se zato morali 
usmeriti na tiste oblike, ki nam lahko zagotovijo najboljši uspeh. Menim nam- 
reč, da bi morali biti šolski učni kolektivi tisti, ki bi izbirali in usmerjali. Sola 
sama bi naj skrbela za reprodukcijo svojega kadra in zato usmerjala na pedago- 
ške šole takšne učence, ki so v šoli pokazali tiste osebne kvalitete, ki predstav- 
ljajo osnovo za bodočega učinkovitega prosvetnega delavca. Če do zdaj tega 
nismo delali zaradi kritičnega materialnega položaja, potem menim, da z ukre- 
pi, ki jih pripravljamo in ki jih mislimo izvršiti, ustvarjamo novo vzdušje, 
nove elemente, da lahko na takšno kadrovanje realno računamo. 

Drugo je način šolanja teh kandidatov. To pomeni posvetiti večjo skrb 
kadrovskim šolam, pedagoškim gimnazijam, pedagoškim akademijam in filozof- 
ski fakulteti. Republiška izobraževalna skupnost je že doslej pokazala dovolj 
razumevanja, da bi pa kazalo še kaj narediti tako, da bi prav tem šolam pri 
dodeljevanju sredstev dala po potrebi tudi posebna namenska sredstva za boljšo 
in sodobnejšo opremo, za boljša učila, za opremo laboratorijev in knjižnic, kajti 
le na ta način bodo lahko tudi same kvalitetneje vzgajale. Menim, da je tudi to 
možno in da tudi tu ni nepremagljivih materialnih ovir. 

Končno menim, da naj bi že letos resno razmislili v zvezi z razpravo v 
učnem kadru, ki jo bomo imeli, tudi o podaljšanju študija na pedagoški aka- 
demiji na tri leta, saj so doslej vse analize in razprave pokazale, da v dvelet- 
nem študiju, kakršen je sedaj, ni mogoče študentu dati kvalitetne strokovne, 
pedagoško-psihološko-didaktične in še prepotrebe družboslovne vzgoje in izo- 
brazbe, ki pa jo mi vsi od tegat kadra jutri pričakujemo in zahtevamo. 

Kvalitetnejše učitelje in uspešnejšo šolo terjata današnji in še bolj jutrišnji 
dan. Pred približno 50 leti je postavil takšno zahtevo po fakultetni izobrazbi 
učitelja naš slovenski pedagog Henrik Schreiner, po tej poti so šli drugi narodi, 
tudi naši sosedje. To so npr. imeli Čehi takoj po vojni dvoletno, potem deset- 
letje triletno in imajo danes štiriletno pedagoško fakulteto za vzgojo učiteljev 
osnovnih šol. 

Predlagam, da tudi v študiji o učnih kadrih, ki bo predložena, konkret- 
neje obdelamo to problematiko. Menim, da tudi na tem področju ne bi smeli 
čakati na jugoslovanske odločitve teze na čas, ko bo ta stvar dozorela povsod, 
tudi tam, kjer smo resnično in trdno šolsko organizacijo postavili šele po osvo- 
boditvi. Mi praznujemo stoletnico osnovne šole in bi zato kazalo tudi izhajati 
iz tega dejstva. 

Pred nami je čas, ko postaja znanje odločujoč element razvoja. Mi, sloven- 
ska nacija, pa nočemo in ne želimo zaostajati, želimo držati korak z razvitim 
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svetom. Zato pa tudi ni potrebno, da se pustimo vleči za rokav nazaj, saj ni 
potrebno, da čakamo na tiste, ki so to pot, ki jo mi hodimo že sto let, zaradi 
zgodovinskega razvoja začeli kasneje, jo pa danes ob naši skupni pomoči hodijo 
hitreje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Želi še kdo besedo, po- 
seči v razpravo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, bi s tem lahko prešli k zaključku 
razprave. Skušal bom biti kratek. Menim, da je potrebno nekatere stvari, ki 
so bile danes v razpravi bodisi povedane ali ne, vendarle na nek način sumirati. 

Mislim, da sama razprava ni v potrebni meri dokazala tehtnosti in potrebo 
po spremembi 39. člena in da za to močneje govorita samo gradivo in stališče 
odbora za šolstvo. Kolikor se strinjamo, da je to dovolj tehtno argumentiranje 
za takšno spremembo, boste povedali, ker bi na tej osnovi potem lahko prišli k 
oblikovanju osnutka spremembe zakona o osnovni šoli. 

Mislim, da se je v sami razpravi pokazalo dvoje: na eni strani, da se zelo 
težko odlepljamo od naše vsakdanje šolske pedagoške prakse, na drugi strani 
pa, da se že začenja krepiti tisti politični in družbeni pogled, kakršen bi moral 
biti prisoten poslancu tudi v prosvetno-kulturnem zboru, ko s kritično-politično 
mislijo ocenjuje vse ukrepe, predpise in celotno delovno orientacijo na področju 
šolstva, prosvete in kulture. Mislim, da kaže podpreti prav to drugo vrsto1 

poslancev, kolikor ne želimo, da se naš zbor, hote ali nehote, spremeni v 
čisto strokovno aparaturo in prevzame vlogo, ki jo po mojem mnenju oprav- 
ljajo vsekakor druge institucije. 

Prav na misel prvega našega diskutanta tovariša Filipiča, o vprašanju 
učnih uspehov, želim navezati svojo oceno, ker menim, da je bila sama raz- 
prava primer, kako se kaže lotiti posamezne problematike. Ne glede na to, da- 
je morda oris nekoliko dramatiziran, je vendarle res, da so današnja situacija 
in uspehi v šolstvu takšni, da moramo hitreje krepiti vse tiste pogoje, ki so 
potrebni, da bomo te uspehe dalje popravljali. S tem menim, da bi od sedaj 
doseženih nekaj več kot 60 % pozitivnih uspehov hitreje pohiteli dalje. Za to 
pa je, kot je bilo danes opozorjeno, potrebno več ukrepov. Prvo, kar mislim, 
je vsekakor hitrejši odpravljanje materialnih razlik med šolami v razvitejših 
centrih in šolskih ustanovah v manj razvitih krajih, ki so se v zadnjem času 
zelo povečevale. Za hitrejše odpravljanje tega moramo vzpostaviti konkreten 
program in mislim, da je dolžnost izvršnih organov, da nam kmalu, čimprej je 
mogoče, takšen program tudi oblikujejo. 

Dalje mislim, da mora tudi sama republiška izobraževalna skupnost pover- 
dati svoje mnenje, kako bo mogoče zmanjšati te pretirane razlike, ki vplivajo 
tudi na tako različne šolske uspehe. Mislim, če nadaljujem izvajanje tovariša 
Bračiča, da je potrebno tedaj, ko bomo govorili o kadrovski situaciji v naših 
šolah, hkrati predlagati tudi konkretni operativni program učinkovite kadrov- 
ske pomoči na vseh tistih območjih, za katere ugotavljamo, da je pomanjkanje 
glede ustrezne kvalifikacijske strukture preočitno in da preveč direktno vpliva 
tudi na sam učni uspeh. Tu mislim na območja Pomurja, spodnje Posavje 
deloma na Belo krajino in še na nekatera, o katerih govori tudi samo gradivo. 

Dalje je že potrebna ocena, zakaj je prav v slovenskem materinem jeziku 
tako slab učni uspeh. To je strokovno vprašanje; vendar je teh strokovnih 
vprašanj danes več, kot jih je bilo pred letom dni, nihče pa nanje ne daje 
odgovorov. Zato menim, da je dolžnost naših izvršnih organov in naših stro- 
kovnih služb, da vendarle že začenjajo poučevati to problematiko in iskati 
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zanjo tudi ustrezne rešitve. Ne moremo vedno znova samo ugotavljati določenih 
dejstev, ampak moramo nanje tudi primerno oboroženi odgovarjati. Ce je tu 
potrebno družbeno-politično postaviti vprašanje na svoje mesto in najti odgo- 
vore nanje, če je tu potrebna materialna pomoč, povejmo in odgovorimo na vse 
te nejasnosti, kako jim je mogoče odpomoči, tako da bomo tudi po tej plati 
začeli reševati posamezno problematiko. 

Danes je bilo neštetokrat omenjeno dejstvo, da je materialna situacija 
kritična in težka. Imamo sanacijski program, ki ga je predložil sam izvršni 
svet, o katerem smo razpravljali že na tem zboru in so ga obravnavali tudi 
ostali družbeni in politični forumi. Povedati moramo, ali je to zadosten in dovolj 
učinkovit, sanacijski program ali ne. 

Ze na prihodnjem zasedanju se bomo srečali s konkretnimi predlogi ozi- 
roma zakonskimi ukrepi, ki naj zagotovijo uresničitev letošnjega sanacijskega 
programa. V odgovoru na prvo poslansko vprašanje pa smo zvedeli za nekatere 
nove elemente, ki po mojem mnenju tudi nas bistveno oborožujejo v zahtevi, 
da naj bo sanacijski program vendarle nekoliko hitrejši. Podpiram zahtevo 
tovarišice Kornhauserjeve, ki jasno nakazuje, da je treba povedati, v kolikem 
času bomo teh 20 milijard lahko zagotovili, če se samo malenkostno spremeni 
odnos med federacijo in republiko, če se za malenkost zmanjšajo tiste dajatve, 
ki jih dajemo federaciji. 

Situacija v šolstvu je namreč toliko resna, da ne moremo venomer samo 
ponavljati in se tolažiti, da enkrat vendarle nekaj bo, ampak moramo čim- 
prej konkretno in časovno jasno opredeljeno povedati, kdaj lahko pričakujemo 
kolikor toliko zadovoljivo družbeno normalizacijo tudi materialnih pogojev šol- 
skega dela. 

S čmo-belim načinom opisovanja šolske situacije se ne morem strinjati. 
Mislim, da se takšne oblike razprave na našem zboru ponavljajo. Sem za kon- 
kretno in realno prikazovanje. Nisem pristaš liričnega načina izražanja, ampak 
konkretnih, določenih predlogov, ki terjajo tudi odgovor in mobilizacijo nas 
vseh, predvsem pa tistih, ki konkretno izvršujejo naloge, o katerih pade do- 
končna beseda v sami skupščini. 

Mislim, da je eden od takih konkretnih strokovnih vprašanj, o katerih 
je bilo danes govora in ki bistveno vplivajo na oceno učnih uspehov, vprašanje 
ocenjevanja. To je čisto strokovno vprašanje. O njem že dolgo govorimo. Sami 
prosvetni delavci pa se s tem problemom ukvarjajo, odkar učijo. Mislim, da 
moramo čimprej zagotoviti navodila za kolikor toliko enotno ocenjevanje. 
Bodisi, da je opisno, bodisi, da je drugačno od današnjega, mora pa biti vse- 
kakor ustreznejše. 

Kdor pozna izkušnje ostalih razvitejših dežel in prepričan sem, da to 
večina od nas, ve, da so se že oborožili z drugačnim načinom ocenjevanja kot 
mi, ki samo oštevilčimo znanje, ne da bi tudi povedali, kaj nam ocena zadostno, 
dobro in prav dobro sploh pomeni v znanju materinščine, v znanju matematike 
in tako dalje. Zato tudi ugotavljamo, da je to na eni strani Pohorja drugače, 
kot na drugi strani, da nekje znajo jezik, drugje znajo jezik in literaturo in 
tako naprej. 

Hočem reči, da je potrebno v razpravi postavljati konkretna vprašanja in 
terjati nanje tudi odgovore. Postaviti je treba končno tudi vprašanje, kako je 
z našimi strokovnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, kako jih goji- 
mo, kakšne delovne pogoje jim nudimo in v kolikem času nam lahko nekatere 
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najbolj resne in najbolj zaskrbljujoče i:eči tudi ocenijo, da bomo lahko na 
podlagi takšnega gradiva politično in družbeno reagirali. 

O vseh ostalih stvarih, čeprav je tukaj še nekaj navedenega, ne bi govoril. 
Na koncu bi rad rekel samo še tole: konkretne odgovore na vprašanje, ki 

ga zastavlja gradivo, so dali samo nekateri redki poslanci. Zato se znova vra- 
čam na način razpravljanja. Mislim, da se moramo enkrat kritično pogovoriti 
tudi o tej stvari. Kdo komu govori in zakaj govori? Mislim, da je čas nas vseh 
dokaj dragocen in je zaradi tega prav, da se dogovorimo o disciplini razprav- 
ljanja, da smo kratki in jasni, da ne ponavljamo in da tudi konkretno predla- 
gamo; vsakdo naj pove, kaj hoče s svojo razpravo, ne da nam nekaj dopoveduje 
ali da si to drug drugemu dopovedujemo in razlagamo brez kakršnekoli mož- 
nosti za konkretnejše uveljavljanje teh stališč. Če ste za takšen način dela, 
potem vam lahko zagotovim, da bodo seje krajše in tudi učinkovitejše. Vse to 
pa terja od nas vseh tudi današnji čas, kot je mimogrede omenil tovariš Golob. 
Ni slučaj, da je mlada generacija bolj kritična tudi do naše počasnosti in ne- 
učinkovitosti in da se bomo morali glede tega tudi v našem delu do neke mere 
korigirati in disciplinirati. 

S tem bi končal razpravo k tej točki, pri čemer mislim, da je stališče 
večine vas takšno, da je gradivo s predlogi in stališči odbora za šolstvo tista 
osnova, na podlagi katere naj se pripravi osnutek za spremembo zakona o 
osnovni šoli. Mislim, da smo se pravilno razumeli? (Poslanci se strinjajo.) 

S tem zaključujem razpravo, s čimer smo izčrpali tudi dnevni red. Dovolite 
mi pa, da vas opozorim, da bo v juliju mesecu, če se ne motim, 24. julija, po- 
novno zasedanje zbora in apeliram na vašo poslansko zavest, da se v tolikšni 
meri udeležite seje, da bomo lahko normalno delali. 

(Seja je bila zaključena ob 16. uri.) 
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Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam 46. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Majda Slajmer-Japelj, 
Lojzka Gostenčnik-Zmavc, Janez Karlin, Emil Smole, Mladen Tancer, Dušan 
Čoki in Oto Pungartnik. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 45. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. teze o razvoju in izpopolnjevanju sistema izobraževanja in vzgoje 

v SFRJ; 
4. materialni položaj vzgoje in izobraževanja; 
5. predlog zakona o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih in o 

financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo oziroma spre- 

minjevalni ali dopolnilni predlog? Kaže, da ne. Zato ugotavljam, da je predla- 
gani dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 45. seje. Ima kdo k zapisniku kakšno pripombo oziroma spreminjevalni ali 
dopolnilni predlog? (Ne.) Kolikor ne, ugotavljam, da je zapisnik 45. seje zbora 
brez sprememb in dopolnitev soglasno odobren. 

Tako lahko preidemo na 2. točko dnevnega reda, to je na po- 
slanska vprašanja. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na moje poslansko vprašanje v zvezi z 
nadarjenimi absolventi osnovnih šol in njihovim nadaljnjim šolanjem ter zago- 
tavljanjem ustreznih materialnih in drugih pogojev, odgovoril namestnik repu- 
bliškega sekretarja za prosveto in kulturo, tovariš Boris Lipužič. 
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Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci. Na poslansko vprašanje 
tovariša Miloša Poljanška, predsednika prosvetno-kulturnega zbora, dajem 
naslednji odgovor: 

Pregled številčnega stanja absolventov osnovnih šol z odličnim in prav 
dobrim uspehom izdelajo vsako šolsko leto zavodi za prosvetno-pedagoško 
službo, ki analizirajo učni uspeh na osnovnih šolah na svojem področju; zavod 
za šolstvo Socialistične republike Slovenije vsako leto izdela analizo učnih 
uspehov; zavod Socialistične republike Slovenije za statistiko ne zbira takih 
podatkov. Za pravkar končano šolsko leto 1967/68 takega pregleda še nimamo, 
ker je celovit pregled učnega uspeha možen šele po opravljenih popravnih 
izpitih osmih razredov osnovne šole. 

Ko je lani zavod za šolstvo SR Slovenije analiziral napredovanje učencev, 
je znova ugotovil, da so prizadevanja šol usmerjena predvsem k ponavljalcem 
in k tistim učencem, ki zaostajajo v pouku, manj pa k nadarjenim in nadpo- 
prečno sposobnim učencem. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo in 
zavod za šolstvo sta se že doslej skupaj z zavodi za prosvetno-pedagoško službo 
in s strokovnimi društvi prizadevala, da bi se v šolah bolj ukvarjali tudi z 
nadarjenimi in nadpoprečnimi učenci, da bi zanje organizirali ustrezne oblike 
in metode dela, ki bi bile tudi pedagoško in psihološko bolj dognane. Najpo- 
gostejše oblike dela z nadarjenimi učenci so dopolnilni pouk, interesni krožki 
in razna tekmovanja. V okviru dopolnilnega pouka je bilo zajetih, na primer, 
pri matematiki 2355 učencev, pri slovenskem jeziku 2437, pri tujem jeziku 
726 učencev itd. Tudi pri ostalih predmetih na posameznih šolah nadarjeni 
učenci razvijajo svoje sposobnosti v interesnih krožkih. Omenjene oblike, ki 
pospešujejo razvoj individualnih sposobnosti nadarjenih učencev, pa so po 
večini še slabo razvite. Uspešnejša so že tradicionalna tekmovanja, npr. v mate- 
matiki in tujih jezikih, ki jih vsako leto organiziramo v republiki, na katerih 
pridejo do izraza najbolj nadarjeni učenci. 

Enotnega načina spremljanja in usmerjanja nadarjenih učencev vsekakor 
nimamo, čeprav si prizadevamo, da bi se v skladu z našimi potrebami in mož- 
nostmi razvile v šolah tudi strokovne službe, kot pedagoška, psihološka in 
socialna, ki bi pomagale učencem pri izbiri poklica in pri zagotavljanju mate- 
rialne pomoči tistim učencem, ki so jo potrebni. S tem bi se postopoma izbolj- 
šala socialna in regionalna struktura učencev v naših srednjih in visokih šolah. 

Pri poklicnem usmerjanju sodelujejo z zavodi za prosvetno-pedagoško 
službo in s šolami predvsem komunalni zavodi za zaposlovanje, ki preskrbijo 
tudi posamezne štipendijske podpore. Pri dodeljevanju teh podpor upoštevajo 
ne le študijski uspeh, temveč tudi socialno stanje ter rezultate testiranja, ki je 
prilagojeno zahtevam stroke in poklicev oziroma šole, za katero zavod daje 
štipendijsko podporo. 

Prizadevanja republike za zboljšanje socialne in regionalne strukture učen- 
cev in študentov se izražajo zlasti v štipendiranju in kreditiranju. Pri izobra- 
ževalni skupnosti Socialistične republike Slovenije je komisija za materialna 
vprašanja študentov in učencev, ki je v preteklem šolskem letu podelila 350 
štipendij. Poprečni znesek osnovnega dela štipendije je bil 210 din, s stimula- 
tivnim dodatkom pa več kot 300 din. Za novo šolsko leto je že razpisanih 460 
štipendij za srednje in visoke šole. Jeseni bo razpisanih še najmanj 120 novih 
štipendij, s katerimi se bo razširilo štipendiranje tudi na učence zaključnih 
razredov osnovnih šol. Za podelitev štipendije je pogoj najmanj prav dober 
učni uspeh, pri čemer imajo prednost prosilci, ki so v težkem materialnem po- 
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ložaju oziroma pri katerih skupni poprečni mesečni dohodek na člana družine 
ne presega 400 din, in se šolajo v šolah izven krajev svojega stalnega pre- 
bivališča. 

Naj še omenim sklad Borisa Kraigherja pri univerzi, ki podeluje štipendije 
nadarjenim študentom delavskega in kmečkega porekla. Lani je podeljeval 40 
štipendij v poprečnem mesečnem znesku 350 din, za novo šolsko leto pa je 
razpisanih 80 štipendij. Tudi sklad Borisa Kidriča je lani podeljeval 56 šti- 
pendij v poprečnih mesečnih zneskih 363 din, za novo šolsko leto pa je raz- 
pisanih 30 novih štipendij. Pogoj za pridobitev štipendije je najmanj prav 
dobra ocena iz vseh opravljenih študijskih obveznosti. 

V šolskem letu 1967/68 je bil naslednji delež posameznih vrst dajalcev šti- 
pendij na visokošolskih zavodih v naši republiki: gospodarstvo je dajalo 53,3 fl/o 
vseh štipendij, občinske skupščine 21,2 '"/o, republiške ustanove in organizacije 
14,8 l0/o, državni organi 6%, visokošolski zavodi 2,1%, družbene organizacije 
2 "Vo in zadružne organizacije 0,6 %i. Vseh štipendij je bilo 2343, ki jih je do- 
bivalo 19,1 »/o od skupnega števila redno vpisanih slušateljev na visokošolskih 
zavodih. 

V srednjih šolah je bilo v naši republiki v preteklem šolskem letu 13 746 
štipendij, ki jih je prejemalo 22,5'%> učencev, pri čemer je največji delež šti- 
pendij iz gospodarstva 84,6'%. Predsedniku prosvetno-kulturnega zbora tovarišu 
Milošu Poljanšku bomo poslali še podrobnejši pismeni pregled štipendiranja, ki 
vsebuje tudi nekatere podatke o socialni in regionalni strukturi štipendistov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Moram priznati, da je odgovor za- 
dovoljiv, vsekakor pa ni zadovoljiva vsebina odgovora. Zame je pomembilo, ali 
spremljamo te stvari enotno in dovolj hitro. Ta dva pogoja namreč omogočata, 
da pravočasno ukrepamo v vseh primerih, ko ugotavljamo, da nadarjeni mladi 
človek nima možnosti, da bi nadaljeval svoje šolanje. Zatorej menim, da je lahko 
moja reakcija na odgovor, kakršnega sem dobil, samo ta, da predlagam uprav- 
nim organom naše republike, da čimprej zagotovijo takšen sistem. To je namreč 
politika do mladih generacij, politika omogočanja izobraževanja vsem nadar- 
jenim. Če pa to delamo statistično tako počasi, da lahko reagiramo šele čez leto, 
mislim, da izgubljamo na tistem tempu, ki je danes že uveljavljen, da nekdo, 
ki je končal neko stopnjo izobraževanja, lahko takoj na jesen že nadaljuje, če 
smo ugotovili, da je v resnici takšnega nadaljevanja šolanja ne samo potreben, 
ampak, da je takšno šolanje tudi v našo širšo družbeno korist. 1 

Na zadnji seji zbora je zastavila vprašanje tudi podpredsednica zbora to- 
varišica dr. Aleksandra Kornhauser; v zvezi z razpravo o učnih uspehih učencev 
osnovnih šol sprašuje, kaj namerava ukreniti republiški izvršni svet, da bi za- 
ščitil Slovenijo pred relativnim naraščanjem polpismenosti in nadaljnjem du- 
hovnim osiromašenjem. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na to vprašanje odgovoril član izvršnega sveta 
dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
poslanci! Podpredsednica prosvetno-kulturnega zbora tovarišica dr. Kornhauser- 
jeva je na zadnji seji zbora v okviru razprave o učnem uspehu učencev osnovnih 
šol naslovila ustno vprašanje, ki ga je kasneje dopolnila in predložila v pi- 
smeni obliki. 
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Iz naknadne pismene obrazložitve poslanskega vprašanja dr. Kornhauser- 
jeve je mogoče povsem nedvoumno razumeti, da sega bistvo vprašanja na pod- 
ročje odnosov med federacijo in republiko oziroma na področje politike za- 
jemanja sredstev za potrebe federacije. Vprašanje je kompleksno, sistemsko in 
politično zelo občutljivo, terja podrobnejšo analizo množice podatkov, ukrepov 
in akcij, pa tudi formulacije predlogov. Zato zahteva določen čas. 

Na zadnji seji republiškega zbora je poslanec tovariš Cene Matičič naslovil 
na predsednika izvršnega sveta, tovariša Staneta Kavčiča pismeno vprašanje 
zelo sorodne vsebine. Predsednik izvršnega sveta tovariš Kavčič bo na vpra- 
šanje poslanca Matičiča odgovoril na prihodnji seji republiškega zbora. V od- 
govoru bo upošteval tudi specifičnost vprašanja tovarišice dr. Kornhauserjeve 
in bo tako v enem odgovoru obsežen odgovor na obe postavljeni vprašanji. Pro- 
sim poslanko dr. Kornhauserjevo, da se za danes zadovolji s tem pojasnilom. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Je v redu? (Da.) Hvala lepa. 
Situacija v Seči, v naši nastajajoči kiparski galeriji, je vznemirila kulturno 

javnost na Slovenskem; zato je naš poslanec tovariš Stane Skalar naslovil na- 
slednje vprašanje izvršnemu svetu. 

»Kaj bodo občinski in republiški organi storili, da bi zagotovili kiparski 
galeriji Forma viva v Seči pri Portorožu čim hitreje možnost, da bo dostopna 
širši "javnosti?« 

Izvršni svet je sporočil, da bo na to vprašanje odgovoril namestnik repu- 
bliškega sekretarja za prosveto in kulturo, tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odgovor je naslednji: Leta 1961 je bil ustanovljen sklad za financiranje med- 
narodnega simpozija kiparjev Forma viva z namenom, da vabi kiparje vseh 
dežel in vseh umetniških smeri na dvomesečno delo ter da se s skulpturami, ki 
bi pri tem nastale, postavita galeriji na prostem na Seči pri Portorožu s kamni- 
timi plastikami in v Kostanjevici na Krki z lesenimi plastikami. 

Forma viva na Seči pri Portorožu naj bi skupaj z mediteranskim arboretom 
obsegala 25 parcel katastrske občine Piran s površino okrog 16 ha. Po zakonu 
o nacionalizaciji najemnih zgradb in zemljišč iz leta 1958 je bilo navedeno 
zemljišče nacionalizirano, s čimer je postalo družbena lastnina. Vendar do danes 
to zemljišče ni bilo vzeto iz posesti prejšnjih lastnikov, zato so jih ti imeli 
pravico uporabljati. Iz nacionalizacije je bil izvzet le stolp na parceli št. 2135/2, 
ki je ostal po razsodbi zveznega vrhovnega sodišča še naprej privatna lastnina. 

Forma viva je za zemljišča, ki jih je zasedala s svojimi skulpturami, morala 
plačevati prejšnjim lastnikom odškodnino. Medtem ko na ostalih parcelah ni 
prišlo do sporov glede njihove uporabe s strani Forme vive, se je na parceli 
št. 2135/2 zaradi njene prodaje zadeva zapletla. Kupec te parcele, na kateri je 
osem plastik, odvetnik Sergej Vovk iz Kopra, jo je zaprl za javnost in s tem 
onemogočil ogled teh umetnin. 

Da bi Forma viva lahko nemoteno opravljala naloge, ki so bile predvidene 
z njeno ustanovitvijo, je treba točno ugotoviti obseg posameznih parcel, oceniti 
njihovo vrednost, odvzeti parcele iz posesti prejšnjih lastnikov, določiti ustrezno 
odškodnino in izdati o vsem tem odločbe. Republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo je za ureditev tega problema dal ponudbo pristojnim občinskim orga- 
nom, ker je to v občinski pristojnosti, tako da se je formirala posebna komisija 
strokovnjakov, predstavnikov republiškega sekretariata za pravosodje in občo 
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upravo, republiškega javnega pravobranilstva, občinskega javnega pravobranil- 
stva iz Kopra in ustrezne pravne službe občinske skupščine Piran, ki se bo 
danes v sredo 24. julija sestala v občini Piran. Ta komisija bo proučila vso 
razpoložljivo dokumentacijo o sporni zadevi ter storila vse potrebno, da izvede 
občinska skupščina Piran zgoraj navedeni postopek in da doseže, da bodo vse 
kamnite skulpure Forme vi ve dostopne javnosti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Skaler želi besedo. Prosim. 

Stanko Škaler: V odgovoru smo slišali, da je začetek Forme vi ve v 
letu 1961. Prav čudno se zdi, da je šele letos, po sedmem letu, ta problem prišel 
na dan. Menim, da za to vsekakor lahko nekoliko krivimo tudi skupščino ob- 
čine Piran, da zadeve ni pravočasno uredila. Pravno se seveda obrazložitev sliši 
prepričljivo, dejstvo pa je, da kolikor mi je znano od odbornikov oziroma članov 
odbora Forme vive, nismo pri skupščini občine Piran opazili dovolj intenzivnega 
in dovolj močnega zanimanja za ureditev te galerije. Celo preden so zadeve o 
lastništvu prišle na dan, smo bili dostikrat poučeni od obiskovalcev in javnosti, 
da galerija ni primerno in dostojno urejena. 

Za primer bi lahko pokazal njeno bližnjo sorodnico kiparsko galerijo Forme 
vive v Kostanjevici na Krki, kjer se izredno prizadevajo in jo — galerijo — ure- 
jujejo iz leta v leto. Zato je dobila tudi svoj slovenski in celo mednarodni sloves. 
Prav tega pa pri piranski občini pogrešam od vsega začetka. Odgovornost je to- 
liko večja, ker je galerija črpala dokajšnja sredstva sklada za pospeševanje kul- 
turnih dejavnosti že nekaj let. Po sedmih letih pa, namesto da bi se afirmirala 
v slovenskem in mediteranskem prostoru, slišimo celo to, da del, in to del 
najlepših stvaritev v tej galeriji ostaja javnosti zaprt. 

Menim, da bi bilo potrebno, da se ta stvar tudi z moralnega vidika čimprej 
uredi; upam, da ne bo ostalo le pri obljubah in da se bo stvar začela reševati. 
Naj imamo vsekakor pred očmi, da so tu vložena precejšnja družbena sredstva; 
zato smo vsekakor dolžni terjati, da se umetnine dostojno prezentirajo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli kdo od poslancev zastaviti ustno 
vprašanje našim izvršnim oziroma upravnim organom? Kolikor ni nobenega 
vprašanja več, lahko preidemo na 3. točko današnjega dnevnega 
reda, to je na razpravo o tezah za razvoj in izpopolnjevanje sistema izobra- 
ževanja in vzgoje v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

S tem se tudi naš zbor vključuje v javno razpravo, ki se je o omenjenih 
tezah začela po skupni seji zveznega zbora in prosvetno-kulturnega zbora Zvez- 
ne skupščine v letošnjem aprilu. Kot je znano, bo razprava trajala do decembra 
letošnjega leta in bo torej še priložnost, da bodo naš zbor oziroma naši odbori 
pri obravnavi konkretnih vprašanj s svojega delovnega področja dali svoja sta- 
lišča in pripombe v celoti oziroma po posameznih poglavjih. 

Teze, ki ste jih dobili kot gradivo za to točko dnevnega reda, sta obrav- 
navala dva odbora našega zbora, in sicer odbor za šolstvo ter odbor za znan- 
stveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo. Poročili obeh odborov ste prejeli. 

K današnji razpravi sem poleg stalnih povabljencev, to je predstavnikov 
republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiškega od- 
bora sindikata delavcev družbenih dejavnosti in centralnega komiteja zveze 
mladine Slovenije povabil še zavod za šolstvo SR Slovenije, pedagoški inštitut, 



46. seja 335 

katedro za pedagogiko pri filozofski fakulteti in republiško izobraževalno 
skupnost. 

Vse povabljence vabim, da se udeležijo razprave. Začenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim, poslanec dr. Miro Stiplovšek. 

Dr. Miro Stiplovšek: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci! Teze o razvoju in izpopolnjevanju sistema izobraževanja in 
vzgoje v SFRJ nakazujejo dolgoročno reševanje nekaterih vsebinskih vprašanj 
na tem področju, ne nakazujejo pa rešitev nekaterih aktualnih problemov, ki 
povzročajo hude konflikte in težave v šolskih institucijah in v celotnem izobra- 
ževalnem sistemu, kot so npr. materialni položaj šolstva, problemi nepismenosti, 
problem socialne strukture dijakov in študentov, vprašanje, kako uresničiti vse 
pozitivne intencije dosedanjih reform na področju izobraževanja in tako dalje. 

Iz predloženega gradiva se vidi, da so se v zvezni skupščini od prve polo- 
vice 1964. leta intenzivno ukvarjali z dokumentom o sistemu vzgoje in izobra- 
ževanja, mnenja pa sem, da bi mnogo bolj koristili temu področju, če bi poprej 
rešili številne akutne probleme. Menim, da bi bilo prav primerno, če bi na 
primer zvezna skupščina proučila materialni položaj in potrebe šolstva v po- 
sameznih republikah in temu ustrezno tudi prilagodila finančne obveznosti do 
federacije. 

S to pripombo ne želim ugovarjati potrebnosti razpravljanja o perspektivah 
izobraževanja in vzgoj.e, pač pa želim opozoriti na dejstvo, da bi morali tudi 
v zvezni skupščini posvetiti zaenkrat precej večjo pozornost akutnim proble- 
mom. Če bi bili tudi ti uspešno rešeni, bi bila razprava o nadaljnjem razvoju 
verjetno bolj temeljita in bi zajela širši krog zainteresiranih. V tem tudi vidim 
odgovor na vprašanje, ki si ga je zastavil predsednik prosvetno-kulturnega 
zbora Zvezne skupščine Đuro Kladarin ob sprejemanju teh tez na seji aprila 
1968, in iscer: Zakaj resolucije zvezne skupščine pri uresničevanju dolgoročnih 
ciljev na področju izobraževanja iz 1960. leta ni širše razgibala pedagogike in 
širšo javnost. 

Današnja razprava nima pretenzij, da bi odgovorila na vprašanje, koliko 
zvezne teze ustrezajo nadaljnjemu razvoju vzgoje in izobraževanja na Sloven- 
skem. Ocena tez bo mogoča šele tedaj, ko se bomo poslanci nadrobno seznanili 
z rezultati javne razprave, ki se bo v glavnem začeia šele z novim šolskim 
letom. Pridružujem se mnenju našega odbora za šolstvo, da bo morala široka 
javna razprava odgovoriti na vprašanje, koliko je aktualno izhodišče o enotno- 
sti šolskega sistema v SFRJ oziroma s kakšnim pravnim aktom bi ga kazalo 
urejati ter pokazati, katere teze so pozitivne in sprejemljive za napredek šol- 
stva na Slovenskem. 

Posebno pozornost bo morala, razprava posvetiti tudi reformi srednjega 
šolstva, v katerem predvidevajo teze največje spremembe. Prav teze o ureditvi 
šolstva druge stopnje so v dosedanjih razpravah o osnutku tez naletele na Slo- 
venskem na največ tehtnih ugovorov. V sedanjih tezah se v bistvu še vedno 
vztraja na dvostopenjskem sistemu srednjih šol, ki pa ni tako preciziran, kot 
je bil v osnutku tez. 

Teze o razvoju visokega šolstva ne presegajo okvira, ki je bil začrtan v 
naši republiki z resolucijo o razvoju visokega šolstva, le da je ta precej bolj 
konkretna in zato tudi bolj uporabna pri urejanju perečih problemov na tem 
področju. 
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Koordinacijski odbor pri republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo 
naj naš zbor nadrobno seznani s strokovnimi mnenji, ki jih bodo dale znan- 
stvene in izobraževalne institucije ter gospodarske organizacije ter z oceno ši- 
roke javne razprave. Na to opozorilo me navaja predvsem dejstvo, da so na 
strani 26 v tezah navedene številne družbeno-politične organizacije in društva, 
katerih predloge in sugestije so v tezah upoštevali, med njimi tudi zveza pe- 
dagoških društev Slovenije, ki pa je ob razpravi o osnutku tez, skupaj s šte- 
vilnimi slovenskimi strokovnimi društvi, z argumenti zavračala nekatere usme- 
ritve, ki so še v teh tezah. Tedaj so slovenski pedagogi tudi poudarili svojo 
pripravljenost, da sodelujejo pri dokončnem formuliranju tez. Zal, med na- 
štetimi znanstvenimi in strokovnimi delavci v uvodu k tezam ni strokovnjakov 
iz naše republike in, žal, kot izgleda, naši strokovnjaki tudi niso sodelovali pri 
končni redakciji tez. 

Ob koncu bi rad poudaril, da bo razpravljanje o tem dokumentu ote- 
ževal o dejstvo, da ni nikjer v prilogah niti približno izračunano, koliko do- 
datnih sredstev bi bilo potrebno področju vzgoje in izobraževanja za uresniče- 
vanje tez. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima predstavnica pedagoškega 
inštituta tovarišica Barica Marentič-Požarnik. 

Barica Marentič-Požarnik: Dovolite, da kot prispevek k uvod- 
nim diskusijam o tezah nanizam nekaj stališč, ki so se izoblikovala med po- 
sameznimi delavci pedagoškega inštituta v Ljubljani. Rada bi posebej poudarila, 
da tu ne gre za neka dokončna skupna stališča ali za konkretne pripombe k 
tezam, saj nameravamo v inštitutu o teh problemih, ki jih nakazujejo teze, na 
vsak način še razpravljati. 

Smatramo, da vsebujejo teze določene pozitivne ideje oziroma elemente, kot 
so prilagajanje šolstva procesu deetatizacije, vnašanje samoupravnih idej v 
šolstvo, posodobljanje izobrazbenega procesa na primer z uporabo sodobnih 
komunikacijskih sredstev, večje aktivne vloge učenca v vzgojno-izobraževalnem 
procesu in podobno. 

Na drugi strani pa menimo, da so v tem dokumentu marsikatere pomanj- 
kljivosti: teze se nam zdijo mnogo presplošne, da bi bile lahko trdna osnova 
reformni akciji. So tako splošne, da ni mogoče razbrati, komu in čemu naj slu- 
žijo, koga naj usmerjajo in koga zadolžujejo. 

Izhodišče tez bi nadalje morale biti bolj čiste je definirane relacije med 
vzgojo in družbo, in to družbo v celotnem kompleksu, ne samo na njeni eko- 
nomski ravni. V tezah se marsikje pozablja, da je odnos med vzgojo in družbo 
obojestranski, dialektičen in se gleda na razvoj zlasti tehnologije kot na vodilno, 
če ne že izključno gibalo sprememb v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Rezultat 
tega je, razumljivo, tehnokratsko gledanje na probleme šolstva. Zanemarjen je 
delež antropoloških znanosti v oblikovanju šolstva — psihologije, sociologije in 
drugih. Zato tudi princip vsestranskega oblikovanja mladega človeka često 
stopi v ozadje. 

Ob diskusijah o tezah je bilo že večkrat poudarjeno, da je sama meto- 
dološka gradnja tez neustrezna, da predlogi tez ne izhajajo dovolj iz proučitve 
sedanjega stanja, najsi bo to v obliki raziskav, ki pa jih žal še nimamo dovolj, 
ali pa v obliki analiz in izkušenj, ki smo si jih pridobili na primer v deset- 
letnem delu enotne reformirane osnovne šole. 
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Teze ne zavzemajo jasnih stališč do dosedanjih reformnih prizadevanj in 
dosežkov, kar bi morale, najsi so ta stališča pozitivna ali pa negativna. Danes 
smo že slišali, da zanemarjajo tudi materialne probleme šolstva. Prav tako ne 
poudarjajo dovolj vseh problemov, ki jih postavlja uresničevanje ideje o mno- 
žični in obenem enotni šoli, o notranji diferenciaciji pouka in o drugih oblikah 
diferenciacije pouka na drugih stopnjah šolanja. Premalo je poudarjena vloga, 
ki jo mora imeti v takem sistemu šolstva permanentno vzgojno in poklicno sve- 
tovanje, ki naj bi skupno z ustreznim sistemom materialne stimulacije onemo- 
gočilo socialno selekcijo učencev. Ne gre samo za to, da damo učencem med šo- 
lanjem veliko odprtih poti, kot v tezah tolikokrat poudarjajo, ampak jih mo- 
ramo po teh poteh tudi ustrezno usmerjati, voditi in jim obenem primeren 
izbor tudi materialno omogočiti. 

Teze so nadalje precej površno formulirane. Temeljne kategorije ali niso 
difinirane, ali pa so definirane tako, da definicij ni mogoče sprejeti; na primer 
kategorije vzgoje in izobraževanja, ki so tu temeljne, se uporabljajo često ne- 
dosledno. Zato smo mnenja, da bi v takem dokumentu povsod morali dosledno 
uporabljati na primer izraz vzgojno-izobraževalni sistem, vzgojno-izobraževalne 
ustanove itd. S tem bi se morda izognili tudi premajhnemu poudarku na vzgoji, 
ki je v tezah opazen. 

Dalje tudi moti, da je v tezah veliko fikcij, ki v tak dokument ne spadajo. 
Teze vnaprej predvidevajo učinke sprememb, kot npr., da bo v sodobnih raz- 
merah šola čedalje bolj usmerjena k temu, da pri mladini razvija voljo, da 
pride do spoznanja kar najbolj samostojno; seznanjenje učencev s programom 
in nalogami izobraževalne ustanove bo prispevalo, da bo njihov odnos do učenja 
in dela bolj aktiven in odgovoren in podobno. 

Gotovo vsi želimo, da bi se to zgodilo, toda že danes vse to napovedovati 
kot dejstvo ne prenese niti strokovne, kaj šele znanstvene kritike. Zato se pri- 
družujemo mnenju odbora za šolstvo, naj bodo teze le ena od osnov za razpravo 
o našem konceptu razvoja šolstva, ki naj izhaja iz naših slovenskih potreb in 
problemov, ki so nekoliko drugačni kot drugod. Ne smemo na primer pozabiti, 
da praznujemo pri nas že 100-letnico razvoja osnovne šole, medtem ko se je 
marsikje ^ačela razvijati, v pravem pomenu besede, šele po tej vojni. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dovolite, da se še jaz priključim raz- 
pravljalcem. Ko sem prebiral teze, o katerih danes razpravljamo, se mi je vsililo 
sledeče vprašanje, o katerem mislim, da bo potrebno zavzeti stališče tudi v na- 
šem zboru: Ali je naš šolski sistem takšen, do tolike mere presežen in po- 
manjkljiv in s tem aktualen, da je potrebno o njem javno razpravljati? Katere 
so njegove šibke točke? Kaj nam pri tem, če se lotevamo razprave o samem 
sistemu, predstavlja dokument zveznih tez? Bolj tehnično pa je vprašanje, kako 
se lotiti obravnave, da nam bo le-ta omogočala potrebno družbeno-politično 
odločitev? 

Naj poskusim na vsa ta vprašanja, o katerih danes vsi razmišljamo, od- 
govoriti. 

Nedvomno je res, da je celoten razvoj, naš v Sloveniji in v Jugoslaviji, 
hitrejši, kot pa prilagajamo tako šolski sistem kot raziskovalno delo, pa tudi 
nekatere druge službe temu hitremu razvoju. Prav tako je hkrati res, da je za 
posodobljanje gospodarstva za to, da bo hitreje dohitevalo razvitejše potenciale 
v svetu, potrebno oblikovati ustrezno število sposobnih kadrov, ki obvladujejo 
sodobno tehnologijo, znanost in vse ostalo, kar pogojuje takšen hiter razvoj 
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in posodobljanje gospodarstva. Prav gotovo je tudi res, da je izobraževanje eden 
od prvih faktorjev družbene reprodukcije in da moramo pri sami proizvodnji, 
pri samem izračunavanju stroškov nadaljnjega razvoja dobesedno, ne samo na- 
čelno in teoretično, vračunati stroške izobraževanja in vzgoje v strošek nadalj- 
njega razvoja. 

Dalje menim, da postaja in se uveljavlja samoupravljanje kot pomemben 
faktor vzgoje, s čimer pa samo včasih, ne pa vselej, vzporedno računamo. In 
končno, razvijanje in oblikovanje naših ljudi, še posebej mladih, v čim bolj 
vsestranske osebnosti postaja ne samo politično-akcijska parola, marveč resna 
in nujna naloga. 

Naša dolžnost je vzgojni sistem, kakršen je sedaj v veljavi, napraviti toliko 
sodoben in dinamičen, da ne bo samo zmanjševal razlike med učno-vzgojno 
snovjo in učno-vzgojnim procesom in življenjem, ki ga živimo, marveč, da bo 
predvsem mlade ljudi seznanjal z zadnjimi spoznanji človekovega duha in jih 
tako pripravljal za delo danes, še bolj pa za delo jutri, se pravi, v prihodnje. 
Mislim, da je najresnejša slabost našega šolskega sistema prav v tem, da ne 
omogoča takšnega trajnega prilagojevanja in da mu za takšno trajno prilagoje- 
vanje nismo doslej zagotovili vseh potrebnih predpogojev, med katere ne- 
dvomno sodijo: ustrezni kvalificirani kadri, znanstveno-raziskovalno delo, pe- 
dagoško delo in, ne nazadnje, tudi sama materialna sredstva, o čemer je bilo 
pri nas zadnje čase dovolj govora. Zatorej postajam prepričan, da je razprava o 
šolskem sistemu potrebna, in se hkrati nadejam, da bo tudi uspešna in da nam 
bo pomagala priti do takšnega sistema, ki bo, kot že rečeno, hitreje usklajeval 
razlike, ki so danes prisotne. 

Ze dalj časa smo kritično razpoloženi do številnih pojavov v našem šolstvu. 
Na prejšnji seji smo razpravljali o učnih uspehih; razpravljali smo o prosvetno 
pedagoški službi; semkaj prav gotovo sodi še vprašanje ocenjevanja; dalje vo- 
denje posameznih šolskih ustanov; celoten sistem predšolskih ustanov oziroma 
predšolskega izobraževanja. Posebej aktualne so teze, kar zadeva podaljšanje 
splošnega sistema izobraževanja v osnovni šoli za dve leti, vsaj v konceptu. 
Posodobljati oziromia narediti ustreznejše je treba naše srednje strokovne šole 
in sistem izobraževanja odraslih. Prav tako je v tezah govora tudi ^o visoko- 
šolskem študiju. Izhajati moramo tudi iz dejstev slabšega učnega uspeha, kot bi 
ga bilo potrebno zagotavljati prek našega šolskega sistema, in dalje iz dife- 
renciacije med dobrimi in slabimi učenci, kar že apriori pogojuje usodo takšnih 
ali drugačnih dijakov. Govorimo o potrebi po večjem obsegu znanja, govorimo 
o preobsežnem učnem programu, zahtevni vsebini šolskega leta; zelo malo, celo 
premalo pa govorimo o metodah za čim sodobnejše obvladovanje znanja v naših 
šolah. Tu bomo morali storiti več, tako da bo sam sistem zagotavljal nenehno 
izpopolnjevanje metodologije obvladovanja znanja. 

Tretje vprašanje, o katerem kaže razmisliti, je, kako se lotiti razprave o na- 
šem šolskem sistemu. Zaenkrat je, tudi danes je že bilo o tem govora, naslednja 
dilema: ali postavimo idealno zasnovan sistem in se trudimo, da takšen sistem 
tako ali drugače uveljavimo, ali pa, da analiziramo sedanje stanje, dosežke in 
stopnjo, kakršno smo dosegli na podlagi naših dosedanjih reformnih naporov 
in iz tega analiziranega, realnega stanja izhajamo v koncipiranju našega siste- 
ma, ki naj velja v prihodnje. 

Hkrati gre tudi za samo metodo razprave. Mislim, da ne kaže razprave vo- 
diti samo v krogu strokovnjakov, prosvetnih delavcev, in sicer usmerjenih v 
strokovno delo našega šolstva, marveč da jo kaže razširiti na najširše okvire in 
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pri tem vključevati vse, ki lahko prispevajo lk oblikovanju ustreznejšega šol- 
skega sistema. Prav tako velja dati telesu, ki deluje pri republiškem sekreta- 
riatu za prosveto in kulturo, polno afirmacijo v smislu koordinacije, da ne bi 
po nepotrebnem izgubljali časa in naporov, marveč, da bi bila naša razprava 
racionalna in učinkovita, predvsem pa tudi hitra in uspešna. 

Mislim, da gre, če se nekoliko približam sami vsebini, za jasnejše pod- 
črtovanje in postavljanje družbenoekonomskih odnosov, če ugotavljamo, da 
sedanje stanje ne ustreza in ne zagotavlja materialne osnove. S tem, kar že 
deloma skušamo prek naših sanacijskih naporov doseči, moramo vzpostaviti 
prave in ustrezne družbenoekonomske onose. 

Moram povedati, da je razprava že v teku in da je bilo že nekaj izredno 
zanimivih sestankov, tako na republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo 
kot tudi na razgovoru v skupini za prosveto, kulturo, znanost in tisk pri repu- 
bliški konferenci socialistične zveze. Predvsem na prvem sestanku se je odvijal 
pogovor v glavnem na strokovni ravni. Tu kaže opozoriti tudi na izredno tehtne 
pripombe, ki jih je dal pedagoški inštitut v zvezi s stališči oziroma z izhodišči, 
na kakršnih temeljijo zvezne teze. Kot glavno vprašanje oziroma osnovna di- 
lema se je seveda postavilo to, ali je nov dokument sploh potreben. Sam zase 
— povedal sem že — menim, da je potrebno razpravljati o sedanjem veljavnem 
sistemu in na podlagi najširše ocene dosedaj uveljavljenega sistema preiti na 
končno odločitev, bodisi da popravimo to, kar sedaj velja, bodisi da preidemo 
k oblikovanju novega dokumenta. 

Pri tem naj opozorim še na naslednje: razvijanje šolskega sistema terja 
ustrezno razvijanje naših raziskovalnih kapacitet, ki se ukvarjajo s to proble- 
matiko. Mislim, da je še vse preveč ob strani naše znanstveno in raziskovalno 
delo; in ker je toliko ob strani, ker je toliko šibko kadrovsko in materialno po- 
stavljeno, ne vpliva oziroma ne bogati naše izkušnje, ne analizira naše prakse 
do tiste mere, kot bi bilo to potrebno na ravni, na kakršno smo sicer v našem 
celotnem razvoju že prišli. Menim torej, da bo tedaj ko bomo dajali zaključke 
o najširši razpravi, nujno treba spregovoriti tudi o našem družbenem odnosu 
do naših raziskovalnih kapacitet, tako stolice za pedagogiko kot tudi našega 
pedagoškega inštituta. 

Prav tako moramo v zvezi s tezami in razpravo o našem šolskem sistemu 
govoriti tudi o kadrovski politiki v sferi šolstva. Mislim, da jo moramo čimprej 
osvoboditi slučajnosti in ostankov kadrovanja, potem ko smo zadostili vse ostale 
potrebe. Kadre v šolstvu moramo postaviti v enakopravno pozicijo, če ne celo 
v določeno prioriteto vis-a-vis razreševanja vseh ostalih kadrovskih potreb v 
naši družbi. 

No, naj proti koncu postavim še dilemo, o kateri je tudi bilo že danes go- 
vora: ali naj bo zvezni dokument, kolikor se zanj odločimo, zakon ali resolucija; 
naj bo tako obširen, kot je v samem osnutku, ali pa drugačen? Kakšna naj bo 
veljava takšnega zveznega dokumenta? 

Mislim, da mora biti zvezni dokument resolucija in da mora biti toliko 
širok in splošen, da bo omogočal sleherni republiki zaradi različnosti stopnje 
razvoja oblikovanje konkretnega, za lastne potrebe in uporabo primernega do- 
kumenta. To se pravi, da mora omogočati prilagoditev različnim situacijam, 
kakršne obstajajo v posameznem okolju, v posameznih republikah, in obliko- 
vanje tudi lastnih zakonskih predpisov, ki predstavljajo operativni konkreten 
dokument uveljavljanja šolskega sistema. Zaradi tega se zavzemam za doku- 
ment, ki bo omogočal tudi naši republiki do nameravanih sprememb, za katere 
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se bomo odločili, čim večjo avtonomnost, ki bo omogočala uveljavljanje naših 
resničnih potreb. 

Mislim, da je prav, da se razprava odvija tako, da dobimo na vsa številna 
vprašanja sprožena pri nas in vseh ostalih sredinah, kjer se bo razprava od- 
vijala, odgovore na vsa zastavljena vprašanja, kakršna se danes v zvezi s siste- 
mom in problematiko šolstva pojavljajo. 

Ce dam še prav kratko oceno samih tez, mislim, da teze predstavljajo za- 
nimivo pobudo v številnih vprašanjih, tako kar zadeva možnosti dviga splošne 
izobrazbe, urejanja predšolskega dela in predšolskega izobraževanja, podaljša- 
nja splošne izobrazbe. Prav tako mislim, da je pozitivno, da povezuje splošno 
izobrazbo s strokovnim delom in strokovno izobrazbo. Zelo resno pa pogrešam 
v tezah ustrezno vzporedno uveljavljanje humanistične in estetske ter moralne 
vzgoje. Mislim, da je v dokumentu dano premalo pozornosti in poudarka prav 
temu delu vzgoje in izobraževanja. 

Teze tudi premalo povedo, katera načela smo v dosedanji naši sistemski 
praksi uveljavili, in katerih še nismo uresničili, čeprav so pozitivna in ustre- 
zajo tudi današnjim našim potrebam. Zaradi tega menim, da ne kaže spreminjati 
samega sistema, ampak da se kaže boljše organizirati in usmerjati, da vendar 
že to, kar je pozitivno, dokončno uresničimo in dokončno uveljavimo. V tezah 
sploh pogrešam današnja protislovja pedagoške prakse, ki jih ni malo in ki jih 
iz dneva v dan doživljamo v naših razpravah; o tem teze ničesar ne govorijo. 
Zato so idealnejši dokument od današnjega resničnega stvarnega stanja. Pre- 
malo tudi govorijo o materialni in kadrovski krizi, ki je nedvomno prisotna, 
in o čemer je tudi bilo že govora. 

Danajšnjo razpravo, s čimer bi končal, jemljem bolj kot neke vrste uvodno 
ogrevanje v razpravljanju o tezah, pri čemer mislim, da ne kaže vseh naših 
naporov osredotočiti v razmišljanje o tem, ali nam teze v celoti ustrezajo ali 
ne. Začel sem z dilemo in vprašanji, ali je danes že situacija tako daleč, da mo- 
ramo razpravljati o našem veljavnem šolskem sistemu, ali ne. Mnenja sem da 
je; zato so teze lahko samo izhodišče za takšno razpravo, samo pobuda in sti- 
mulacija. Odgovor, ki ga moramo doseči, je veliko širši in kompleksnejši; zato se 
v razpravi kaže v odnosu do tez samo opredeliti, kakšen naj bo zvezni doku- 
ment, da bomo lahko v republiki izoblikovali čim bolj ustrezen sistemski zakon 
o našem šolstvu. 

Besedo ima poslanka dr. Aleksandra Kornhauserjeva. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Spoštovani tovariši poslanci, za- 
čela bi tam, kjer je končal naš predsednik, namreč, da bi bila današnja raz- 
prava le nekakšno uvodno ogrevanje. Kot pa vsi čutimo, razprava o tezah ni 
preveč ogreta. Zato ne bi krivila ohladitve, ki je nastopila z dežjem, ampak gre 
najbrž za ohladitev po tem, ko smo teze prebrali. Teze so vse prej kot solidna 
osnova za razpravo o sistemu izobraževanja in vzgoje; vse prej kot to, kar 
navajajo, da naj bi bile, namreč dokument o razvoju in izpopolnjevanju izo- 
braževanja in vzgoje za vse področje Jugoslavije. 

Ko sem jih prebirala, sem se morala maksimalno potruditi, da sem jih 
skrbno prebrala, ker so tako splošne. Polne so, skoraj bi rekla, poceni časo- 
pisnih trditev in tekih splošnih ugotovitev, ki jih že dalj časa obsojamo kot 
neustrezne. V njih je preveč cenenega, aktivističnega, časnikarskega stila in 
veliko premalo solidne osnove, solidnega dela. 
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Morda sem nekoliko preostra; kljub temu vas bom opozorila na nekatere 
stvari, ki mi nekako jemljejo veselje do razprave. Bolj se bom posvetila delu 
tez od strani 53 dalje, ki naj bi že nakazoval nekakšne sistemske spremembe v 
razvoju šolstva. Vseh prejšnjih 52 strani v tej knjižici je namreč tako splošnih, 
da bi težko govorila o njih. Del pod VI., ki naj bi bil že zelo konkreten, pa je 
zelo nejasen in ne pove ničesar novega. 

Če pogledamo, kaj govore teze o predšolski vzgoji, moram reči, da sama 
nisem našla v vsem tem materialu prav ničesar, kar bi lahko ocenila kot nekaj 
revolucionarnega, pozitivnega; edino, čemur bi lahko pripisala nek plus, je, 
da govore o večji vlogi družine pri predšolski vzgoji. Drugače pa so to splošne 
ugotovitve, vključno s tem, da je treba postaviti nove družbenoekonomske od- 
nose na osnovi cene izobraževanja in vzgoje. Vendar pa sploh ne povedo, kaj 
je to cena izobraževanja. 

Pri nakazovanju nadaljnjega razvoja osnovno-šolskega izobraževanja je 
osnovna misel zagotoviti in uresničiti osemletno osnovno šolanje. Mi pa vemo, 
da smo pred proslavo 100-letnice tega šolstva pri nas; torej se res vprašujem, 
ali in v kakšni meri so> sploh lahko teze solidna osnova za razpravo v Sloveniji? 
Morda je nekoliko, da bom pravična, dobro postavljeno izobraževanje za učence, 
ki ne končajo uspešno osnovne šole ali ki je ne zaključijo. To je za nas tudi še 
problem, kot smo ugotavljali na zadnji seji prosvetno-kulturnega zbora. 

Srednje izobraževanje je nakazano tako, da se mi zdi? da gre za osiroma- 
šenje, ne pa za poglobitev splošne izobrazbe. Malodane izzvene teze tako, da 
med vrsticami beremo, naj bi bila gimnazija že skoraj leglo vsega negativnega 
in reakcionarnega v naši družbi. Menim, da je izobraževanje ob delu koristno, 
da pa še dolgo ne more biti edina pravilna in zveličavna oblika izobraževanja. 

V tezah imamo tudi tole nalogo: podpirati je treba iniciativo glede pla- 
niranja in razvoja srednjega izobraževanja ter premišljeno politiko graditve 
funkcionalne mreže srednjih šol. Toda vse to mi že delamo in smo že globoko 
v teh razpravah. In ne samo v razpravah; že vrsto ukrepov na vseh nivojih smo 
sprejeli za sanacijo šolstva. Torej je smešno govoriti, da bomo postavili osnove 
za nekaj, kar je že polovica ali celo več za nami; na nekaterih področjih pa 
že v večini. 

Tudi v okviru visokošolskega izobraževanja se mi zdi, da je slabo postav- 
ljeno to, da naj bi dali tistim, ki že delajo, vsestranske možnosti glede izbire 
profilov, trajanja in oblik studiranja, glede formalnega statusa in tako dalje. 
Sama mnogo delam z izrednimi študenti in vem, da izredni študij, ki je po- 
stavljen na enako bazo in na enak obseg znanj kot redni, zahteva celega člo- 
veka. Zato je visokošolsko izobraževanje ob delu lahko le izjema, ne pa pravilo, 
ki bi ga kazalo množično forsirati. 

Plus tez je izobraževanje odraslih, za katero se strinjam s prejšnjimi raz- 
pravljalci, da je morda eno izmed redkih poglavij, ki so precej jasno obdelana. 

Dalje je na strani 72 v tezah povedano, da je neodložljiva naloga naslednjega 
obdobja reformirati višje in visoke šole za izobraževanje predavateljskega kadra, 
da bi temu zagotovili strokovno in sodobno pedagoško, andragoško in psihološko 
znanje. Torej, reforma zaradi reforme. Neprestano reformiramo in marsikate- 
remu zavodu ne pustimo ne časa in nazadnje mu jemljemo tudi voljo za resno 
poglobljeno delo. Najbrž ne gre za večje reforme; gre za to, da poglobimo de- 
janske razprave o tem, kako sistem izobraževanja in vzgoje, ki ga imamo in 
za katerega lahko tisti, ki delamo v šolstvu, ugotavljamo, da ni ravno najslabši, 
enkrat vendar v miru, o katerem je govoril na prejšnji seji prosvetno-kultur- 
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nega zbora tovariš dr. Bračič, izpopolnimo, ne pa, da stalno spreminjamo organi- 
zacijske oblike, za vsebinsko poglobitev nam pa ne ostaja niti časa, velikokrat 
pa tudi ne volje. 

Vem, da sem zelo, morda prekritično razpoložena do tez, vendar čutim, da 
so problematičen dokument; zato bi res postavila splošno vprašanje, ali je takšen 
dokument, če naj bo tak, kot smo ga dobili, res lahko obvezna osnova za vse 
republike, pa naj se glasi kot osnova za zakon ali pa resolucija? Ce je to re- 
solucija takega stila, kot smo jih bili deležni doslej, potem bomo pač tudi to 
prebrali in jo skušali upoštevati tam, kjer je to možno. Nikakor pa te teze ne 
morejo biti osnova za zakonski dokument, ki bi obvezoval naše šolstvo za nekaj, 
kar je že dolgo tega preživelo in prešlo. Če bodo te teze spodbudile v Slove- 
niji razpravo o našem sistemu izobraževanja in vzgoje, ki ga imamo, in privedle 
do tega, da ga bomo poglobili in izboljšali, potem bodo le opravile nekaj 
dobrega. 

Same teze pa izolirane najbrž ne morejo biti edini dokument v razpravi. 
Zato bi jaz pozvala predvsem republiški sekretariat za prosveto in kulturo, za- 
vod za šolstvo, pedagoški inštitut in tudi vse šole, da se ne vključijo v razpravo 
o tezah izolirano in medlo, kot smo se vključili mi na današnji razpravi, ampak, 
da tem tezam vzporedno predložimo tudi koncept razvoja slovenskega šolstva, 
ker bo takrat, ko bomo soočili eno in drugo, razprava najbrž zaživela in bo dala 
drugačne rezultate. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite tudi meni, da najprej ugotovim, da je razpoloženje do tez nekam medlo; 
ne glede na to pa bi si dovolil opozoriti na nekaj drugega. Vemo, da je pri 
sestavi tez delalo mnogo ljudi in da so dolgo delali. Teze, ki smo jih sedaj 
dobili, so pravzaprav že drugič res lahko površno sestavljene? 

Na vprašanje, ki ga zastavljam, ne mislim decentno odgovoriti; postavljam 
ga kot morebitno možnost. Ugotovili smo namreč, da so teze zelo široke, zelo 
ohlapne; morda pa je to njihov namen. Namen namreč v tem smislu, da proti 
njim, ker so tako splošne, pravzaprav ne moremo ugovarjati. Zato ni razlogov, 
da jih kasneje ne bi sprejeli. Tako taktiko poznamo; če je to tudi v našem pri- 
meru, ne moremo trditi, lahko pa je. Zato je prav, da o tem razmislimo. 

Ce se spomnimo burne razprave ob prejšnjih tezah, ki smo jih že malo 
Izgubili iz spomina, moramo vedeti, da gre za prav načelna vprašanja. Morda 
je nekoliko pretirano reči, toda zdi se mi, da gre morda celo za dva vzora, za 
dva ideala vzgoje in izobraževanja. Po eni strani gre, spomnimo se očitkov, ki 
smo jih slišali ob prvi razpravi za namen vzgajati »fahidiote«, kar je po nekih 
deželah zelo razvit sistem, ker daje možnosti za uspehe v poslovnem življenju. 
Po drugi strani pa gre za humanistične ideale, ki jim nekateri očitajo zastarelost. 

Če bo rezultat teh tez, ki so zdaj široko postavljene, morda zato, da ne bi 
vzbudile odpora, to, da se bomo ne dovolj zavedno odločili za eno ali za drugo 
možnost, potem moramo biti zelo jasni. Zato mislim, da ni prav, da smo 
morda že eno fazo zamudili, in da nismo dovolj jasno povedali, niti naša dva 
odbora, niti naša strokovna društva in ustanove, ki se s tem poklicno ukvarjajo, 
tistih bistvenih stvari, ki so najbrž v ozadju. Resnica je najbrž to, kar je 
dr. Kornhauserjeva ugotovila, da smo vsi s težavo prebirali teze. Kaj pa je z 
nameni teh tez? Nad tem bi se morali bolj zamisliti! 
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Predsednik Miloš Pol j anšek : Besedo ima poslanec Jože Smole. 

Jože Smole: Dovolite, tovarišice in tovariši, da se tudi jaz pridružim 
mnenju, da takšne teze, kakršne smo dobili iz zvezne skupščine, v metodološkem 
pogledu pripadajo preteklosti. Energično bi morali zavzeti stališče, da bi morali 
biti v prihodnje dokumenti, ki se dajejo v javno razpravo, pisani bolj jasno 
in da bi morali na večjo ostrino postavljati dejanske dileme, ki se pojavljajo 
v naši družbi. Zdi se mi, da taki dokumenti, ki imajo zelo veliko formalnih 
ugotovitev in fraz, ne morejo doseči svojega osnovnega namena, namreč, da bi 
vzbudili in poglobili javno razpravo. Zaradi tega se mi zdi, da bi bilo prav to, 
kar so že drugi tovariši in tovarišice govorili, da bi zavzeli zelo jasno kritično 
stališče do takšnega načina, do takšne metode v reševanju problemov. Hkrati 
pa mislim, ko kritiziramo dokument, ki sta ga pripravila dva zbora skupščine, 
da moramo kritično pogledati tudi na dokumente, ki jih izdaja naš zbor kakor tudi 
ostali zbori republiške skupščine; mislim, da so tudi ti naši dokumenti preobre- 
menjeni s splošnimi frazami in ugotovitvami in da imajo dosti formalistične 
embalaže. Kot obrobno pripombo naj povem, ,da se ne strinjam s tovarišico 
Kornhauserjevo, ki govori, da so to poceni časopisne trditve in da je to časni- 
karski stil; menim, da gre za nekaj povsem drugega. 

Rad bi se pridružil tudi mnenju, da se danes ne sme v Jugoslaviji zastav- 
ljati dilema, ali naj na področju vzgoje in izobraževanja sprejemamo nov zakon 
ali pa resolucijo. Zdi se mi, da bi lahko že v sedanji fazi razprave v prosvetno- 
kulturnem zboru zavzeli kategorično stališče, da smo proti nekemu novemu 
zakonu in da je povsem dovolj to, kar je že rečeno v predlogu našega odbora, 
da se pripravi resolucija. 

Predsednik Miloš Polja nšek: Besedo ima tovariš Boris Lipužič, 
namestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V razpravi je bila nekajkrat izražena bojazen, da bi utegnilo iz tega gradiva, 
ki ga je dala zvezna skupščina v javno razpravo, nastati nekaj, kar bi pomenilo 
nov zvezni splošni zakon o vzgoj no-izobraževalnem sistemu v Jugoslaviji. Ob 
tem bi želel povedati, da je bilo v razgovorih, ki smo jih doslej imeli z avtorji 
tez oziroma s tistimi tovariši, ki so uvodoma omenjeni kot sestavljalci, kot 
soustvarjalci tez, izrecno poudarjeno, da nima federacija nikakršnih ambicij 
in namena novelirati zvezni splošni zakon do take mere, da bi onemogočil repu- 
blikam v skladu z njihovimi specifičnimi možnostmi in potrebami razvijati 
vzgojno-izobraževalni sistem na svojem območju tako, kot jim to po ustavi 
pripada in kot je zanje tudi najbolj koristno. 

Poleg tega mislim, da nam tudi naš družbeno-politični sistem in naša 
ustava jamčita, da do takega dokumenta, do takega zakona ne morete priti. 
Zato lahko razumemo teze le kot poskus, kot prizadevanje, da bi v javni raz- 
pravi ovrednotili dosedanji razvoj našega vzgojno izobraževalnega sistema po 
1958. letu, ko je bil sprejet zvezni splošni zakon o šolstvu, ki je tedaj uteme- 
ljil našo šolsko reformo. Za snašo republiko predstavljajo te teze določeno korist 
zlasti v tem smislu, da se bomo lahko znova kompleksno soočili z dejansko 
stvarnostjo v našem šolstvu, kar naj bi nas spodbudilo, da bomo temeljito in 
kritično analizirali našo šolsko stvarnost in na tej osnovi trasirali nadaljnji 
razvoj vzgojno-izobraževalnega sistema v naši republiki. 
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Pogosto se je zastavljalo vprašanje, ali naj bodo teze oziroma zvezni do- 
kument tako širok in tako splošen, da naj nakazuje le dolgoročnejšo orienta- 
cijo v razvoju vzgojno-izobraževalnega sistema, ali pa naj bo tudi že nekoliko 
bolj konkreten. Naj takoj v začetku ugotovim, da to ne more biti tog zvezni 
zakon, ki bi obvezoval republike. Možno je le, da pridemo do zveznega doku- 
menta, ki ima lahko značaj resolucije. Ta pa lahko le v osnovnih obrisih 
deklarira izobraževalne cilje v Jugoslaviji in nakaže organizacijske rešitve 
v vzgojno-izobraževalnem sistemu v tem smislu, da npr. definiramo enotno 
osnovno-šolsko obveznost, ki bo omogočila, da nekdo, ki pride iz Đevđelije v 
Slovenijo, lahko tu nadaljuje šolanje, ne da bi bilo potrebno spričevalo 
nostrificirati. Mislim, da v naši federalni državi moramo zagotoviti tolikšno 
enotnost vzgojno-izobraževalnega sistema. 

Ce bo ta resolucija poleg splošnih vzgojnih izobraževalnih ciljev vsebovala 
še osnovna načela glede organizacije vzgojno izobraževalnega sistema, pri tem 
pa dopuščala možnosti, da se glede na naše kulturne, nacionalne in historične 
specifičnosti, upoštevajoč stoletno osnovnošolsko obveznost v naši republiki, 
urejajo šolska vprašanja samostojno, z republiškimi zakoni, potem mislim, da 
ta dokument ne predstavlja nobene nevarnosti za togo določitev razvoja šolstva. 

Glede na sugestijo, izraženo v razpravi, menim, da bo treba sprejeti takšen 
metodološki pristop pri obravnavi gradiva, ki bo omogočal gradivo soočiti s 
koncepcijo razvoja šolstva v naši republiki, z našimi konkretnimi izhodišči in 
rešitvami, kakršne predvidevamo v prihodnjem obdobju. Pri tem verjetno ne 
bo treba kreirati nekih posebnih novih izhodišč in stališč, ker so ta že naka- 
zana v srednjeročnem planu, zlasti glede razvoja predšolske vzgoje in glede 
sanacije osnovnega šolstva. 

Jeseni nameravamo pristopiti k temeljiti obravnavi gradiva v posameznih 
občinah, v družbeno-političnih in strokovnih organizacijah, v naših strokovnih 
službah in v šolah, tako da bi hkrati z obravnavo gradiva nakazali tudi možne 
rešitve in izpeljave bodočega razvoja, kot si ga zamišljamo v naši republiki. 

Vsekakor pa je, kot smo že doslej ugotavljali, verjetno ena izmed hib 
tega gradiva, da je zelo široko in gostobesedno ter da premalo ocenjuje doslej 
prehojeno pot v 10-letni šolski reformi. Pri posameznih formulacijah in pri 
posameznih ugotovitvah je premalo strokovnih argumentov; zato menim, da bi 
bilo treba v naši razpravi nastopiti tudi z določenimi strokovnimi utemeljitvami 
in analizami. 

Tako bo nedvomno potrebno in koristno, da pri nadaljnji obravnavi gradiva 
in pri koncipiranju nadaljnjega razvoja vzgojno-izobraževalnega sistema pri nas 
v večji meri upoštevamo tudi pripombe in stališča naših strokovnih institucij, 
zlasti tiste, ki zadevajo metodologijo šolske reforme in nadaljnji razvoj vzgojno- 
izobraževalnega sistema. 

Ce ocenjujem koristnost tega gradiva za nadaljnji razvoj šolstva v vsaki 
posamezni republiki, potem menim, da bo moral biti dokument bolj kratek 
in jedrnat. Da bi to dosegli, pa imamo v nadaljnji razpravi dovolj možnosti: 
treba je le izhajati iz naših izhodišč in vztrajati na tem. da bo zvezni dokument 
tako splošen, da ne bo mogel obvezovati republik na edine možne rešitve, ki bi 
bile zelo neživljenjske za konkretizacijo v posameznih republikah. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima dr. Vladimir Bračič, 
član izvršnega sveta. 
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Dr. Vladimir Bračič: Teze, ki so pred nami, to je bilo danes že 
ugotovljeno, so plod večletnega dela, pri katerem so sodelovali najrazličnejši 
ljudje. Ugotavljeno je tudi bilo, da so bile enkrat že v interni in deloma javni 
razpravi in, da so doživele takrat sorazmerno ostro kritiko in bile skorajda 
odklonjene. 

Zakaj so torej teze danes ponovno takšne, kot so, in vzbujajo pri nas vrsto 
pomislekov, kritike in dileme? Menim, da predvsem zato, ker pomenijo tudi 
v takšni obliki, kakršne so danes pred nami, v določeni meri kompromis med 
dvema skrajnostima, ki sta se ves čas pojavljali, ko smo oziroma ko so raz- 
pravljali o tezah. 

Nedvomno je, da se za tezami skriva, hočeš-nočeš, misel na dokument, 
ki naj tezam sledi. Nesporno je, da so bile prisotne in so še plisotne misli in 
tendence, želje in zahteve, naj bi široki razpravi o tezah sledil zvezni zakon, 
ki naj bi dokaj precizno uredil in urejeval šolstvo v Jugoslaviji in to na 
nekaterih splošnih jugoslovanskih poprečjih. To je izhajalo in izhaja iz vrste 
razprav, pripomb in predlogov, ki so dobili celo v najnovejšem času svoj odraz 
tudi v nekaterih zveznih dokumentih, ki so bili ali pa niso bili objavljeni. Naj 
navedem samo en primer: bodoči zakon naj bi določil za osnovno šolo v Jugo- 
slaviji minimalne materialne pogoje dela, to pa pomeni zagotovitev sredstev iz 
federalne blagajne za široka področja naše domovine. 

Dalje pomenijo teze v določeni meri kompromis medtem, kar je povedal 
tovariš Smole, med novim, to kar želimo in hočemo, kar se prebija skozi 
skupščinske razprave prav v teh dneh in kar naj da določene spremembe tudi 
v odnosih med zvezo in republikami, in tistim starim, ki nosi s seboj še mnoge 
navlake, mnogo besedičenja, formulacij in splošnih izjav. Zato sem prepričan, 
da teze ne zadovoljujejo na eni strani nas, prav tako pa tudi ne tistih, ki so 
imeli s tezami drugačne želje in namene. 

Kljub tej ugotovitvi pa menim, da bi razprava o tezah, takšnih, kakršne so, 
le lahko bila spodbudna za vsestransko osvetlitev vseh tistih problemov vzgoje 
in izobraževanja na Slovenskem, ki so že bili in so tudi danes prisotni v raz- 
govorih naših šolnikov in široke javnosti. Razprava bi naj bila zato, ne glede na 
splošnost in meglenost tez, o nekaterih problemih čim bolj konkretna. Na pri- 
mer: pri nas naj bi se razvijala o sedanjem pojmovanju enotnosti osnovne 
šole, o ustreznosti sedanjega predmetnika in učnega načrta, o obveznosti tujega 
jezika, o šolanju bodočega učnega kadra, o sistemu strokovnega šolstva in nje- 
govega povezovanja z gospodarstvom oziroma o širšem splošnem odnosu šola — 
družba; dalje o vprašanju stalnega in obveznega strokovnega izpopolnjevanja 
vseh, o vlogi in mestu prosvetno-pedagoške službe itd., itd. 

Pri tem želim ugotoviti, kar je tudi danes bilo že povedano, da smo takšno 
razpravo pravzaprav že začeli in da smo na osnovi takšnih razprav tudi že 
sprejeli nekaj konkretnih ukrepov. 

Naj omenim samo nekatere: razpravljali smo o mestu in vlogi prosvetno- 
pedagoške službe in sprejeli sklep, da pripravimo nov zakon. Govorili smo o 
učnih uspehih učencev osnovnih šol in sprejeli sklep o spremembi 39. člena. 
Razpravljali smo o današnjem stanju in strukturi učnega kadra na naših šolah 
in bomo gotovo sprejeli tudi konkretne ukrepe za izboljšanje stanja na tem 
področju. Razpravljali smo in dobili bomo osnutek zakona o šolanju učencev 
po končani osnovni šoli, predvsem tistih, ki osnovne šole niso končali. Priprav- 
ljamo zakon o izobraževanju odraslih. Iz poslanskih vrst je izšla pobuda za 
sprejem zakona o glasbenih šolah. Pripravljamo zakon o visokem šolstvu, ki 
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bo še letos v tej hiši. Končno je tu naš program racionalizacije na področju 
šolstva. Posebej naj podčrtam, da smo se lotili reševanja materialnih pogojev 
vzgoje in izobraževanja, izhajajoč iz stališč izvršnega sveta, o katerih bo danes 
ponovno govora v tem domu. 

Menim, da bi bilo potrebno vse te razprave prenesti v širšo javnost in da 
bi bil to del razprave o tezah, ki bo na tak način zelo konikretna in prilagojena 
naši slovenski problematiki. Ob tem se osebno priključujem mnenju dosedanjih 
razpravljalcev, da moramo že na začetku najodločeneje zavrniti kakršenkoli 
poskus, da bi bil končni efekt razprave o tezah zvezni zakon, ki bi naj na 
jugoslovanskih poprečkih urejal problematiko vzgoje in izobraževanja. Menim, 
da imamo pravico zahtevati takšen dokument, ki bo pustil posamezni nacionalni 
skupnosti povsem proste roke, da na osnovi zgodovinskega razvoja ter da- 
našnjih in jutrišnjih potreb zastavi svoj šolski sistem, ki naj bo enoten v Jugo- 
slaviji toliko, kolikor so enotna naša skupna prizadevanja zgraditi socialistično 
družbo; toda socialistično družbo, ki jo gradimo na svojih specifičnih pogojih. 
Zato tudi zahtevamo, naj v svetu obvelja, da vsak po svojih poteh koraka v 
socializem, to pa naj velja končno tudi za naše pokrajine, kajti tudi te so se 
razvijale v specifičnih pogojih in imajo zato svoje posebnosti, ki se odražajo še 
posebej na področjih prosvete, kulture, znanosti in še nekaterih drugih. 

Razprava naj bi ob nespornem spoznanju, da je znanje pomemben osnovni 
element vsega nadaljnjega razvoja naše nacionalne skupnosti, in da želimo držati 
korak z drugimi, rodila vsesplošno prepričanje o tem, da potrebujemo kvali- 
tetno šolstvo, prilagojeno našim slovenskim današnjim in jutrišnjim potrebam. 

Ugotovitev, ki je bila danes že tudi izrečena o odsotnosti naših strokov- 
njakov pri formuliranju tez in drugih dokumentov, nas obvezuje — še posebno 
pa naj obveže naše teoretike in praktike — da bomo v nadaljnjih razpravah, 
poleg kritičnih pripomb na teze, ustvarili širši koncept našega slovenskega 
šolskega sistema. Skratka, razprava bi naj bila spodbuda našim teoretikom 
in praktikom, da bi v prihodnjih letih izdelali takšen koncept šolstva, ki bo 
ustrezal našemu nacionalnemu razvoju. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo; dovolite mi, da skušam povzeti smisel in 
vsebino današnje razprave. 

Kot prvo menim, da je nesporna ugotovitev o potrebnosti široke, javne 
razprave o sistemu vzgoje in izobraževanja tudi pri nas na Slovenskem. Ta 
naj bo smotrno organizirana, čim bolj konkretna, in naj zajame najširši krog 
državljanov, organizacij, zavodov in proizvodnih potencialov. Kot osnova za 
razpravo more služiti zvezni dokument, vendar ne samo ta, marveč tudi vsi 
razpoložljivi teksti o oceni in problematiki slovenskega šolstva. Zvezni doku- 
ment oziroma zvezne teze ne morejo razprave niti omejevati niti opredeljevati. 

V tej javni razpravi je potrebna tudi temeljitejša strokovna ocena doseda- 
njega dela in dosedanjih rezultatov v našem šolstvu. To se povezuje z dano 
sugestijo, da moramo v razpravi v večji meri upoštevati namige naših strokov- 
njakov-pedagogov, predvsem kar zadeva metodologijo koncipiranja razvoja na- 
šega šolstva v prihodnje. Naši pedagoški strokovnjaki naj zato o tem pripravijo 
predlog ustreznega dokumenta. 

Ce še povzamem stališče do samega zveznega dokumenta: zvezni tekst naj 
bo kratek in splošen, torej takšen, da bo omogočil vsaki posamezni nacionalni 
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skupnosti oblikovanje lastnega konkretnega dokumenta o programu razvoja 
oziroma o sistemu šolstva. To je lahko samo resolucija. 

Morda še to: koordinacijski odbor, ki deluje pri republiškem sekretariatu 
za prosveto in kulturo, naj sproti informira naš odbor za šolstvo in odbor za 
raziskovalno delo in visoko šolstvo o vseh sugestijah, pripombah in dopolnitvah 
ter o vseh stališčih, ki se bodo v javni razpravi pojavljala; oba odbora pa naj 
po potrebi o tem informirata tudi prosvetno-kulturni zbor. 

Zeli še kdo besedo? Ce ne, odrejam daljši odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prehajamo na 4. točko dnev- 
nega reda, to je na razpravo oziroma na nadaljevanje razprave o material- 
nem položaju vzgoje in izobraževanja. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli poročilo posebne komisije 
izvršnega sveta za materialno sistemsko ureditev šolstva in poročilo dveh naših 
odborov, ki sta to gradivo obravnavala. Poleg tega ste prejeli tudi predlog 
sklepov in priporočil o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja, ki ga je 
pripravila skupna komisija našega in republiškega zbora, ki smo jo imenovali 
na seji 15. junija letos. Komisija je predložila tudi spremembe in dopolnitve 
predloga sklepov in priporočil, ki jih je sprejela na svoji zadnji seji 17. 7. 1968. 
O predlogu sklepov in priporočil ter o njihovih dopolnitvah je razpravljala 
tudi zakonodajno-pravna komisija, ki k predlogu ni imela pripomb. Njeno 
poročilo ste prav tako prejeli. 

Iz dopisa predsednika republiškega zbora dr. Jože Vilfana — dopis vam 
je bil danes dostavljen na klopi - izhaja, da je republiški zbor predlog sklepov 
in priporočil s spremembami in dopolnitvami sprejel s tem, da je v 1. točki 
ugotovitev črtal drugi stavek. 

Izvršni svet je sporočil, da bosta pri tej točki dnevnega reda sodelovala 
kot njegova predstavnika član izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič in namestnik 
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo tovariš Boris Lipužič. Zeli morda 
od njiju kdo besedo? (Ne.) 

Skupno komisija republiškega in našega zbora za pripravo predloga stališč 
o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja je kot svojega predstavnika 
določila poslanca našega zbora tovariša Bojana Kardelja. Zeli predstvnik ko- 
misije še ustno obrazložiti stališče komisije? (Da.) Prosim. 

Bojan Kardelj: Tovariši poslanci, tovariš predsednik. Republiški 
in prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije sta na svojih sejah dne 
12. oziroma 5. junija 1968 razpravljala o materialnem položaju vzgoje in iz- 
obraževanja na osnovi orisa osnovnih problemov, ki se kažejo na tem pod- 
ročju in ob upoštevanju stališč, ki jih je o materialnem položaju vzgoje in 
izobraževanja sprejel in predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni 
svet. Po razpravi sta oba zbora — kot veste — ustanovila skupno komisijo, 
v katero sta imenovala vsaka po tri svoje člane, po enega predstavnika pa so 
imenovali izvršni svet, izobraževalna skupnost SR Slovenije in republiški se- 
kretariat za prosveto in kulturo. Komisija je dobila nalogo, da pripravi predlog 
stališč o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja. 
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Komisijo so sestavljali poslanci republiškega zbora: Ela Ulrih-Atena, ki 
je bila tudi predsednik komisije, Miran Cvenk in Cene Matičič, poslanci pro- 
svetno-kulturnega zbora Leopold Kejžar, Lojzka Gostenčnik in Bojan Kardelj, 
predstavnik izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič, predstavnik republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo tovariš Bojan Lipužič in predstavnik repu- 
bliške izobraževalne skupnosti tovariš Ludvik Zaje. 

Komisija je takoj začela z delom in se je sestala na štirih sejah: 19. junija, 
2., 11. in 17. julija. Poleg tega so posamezni njeni člani obiskali nekaj občinskih 
središč in tamkajšnje predstavnike temeljnih izobraževalnih skupnosti in ob- 
činskih skupščin, da bi — kot so se dogovorili na prvi seji komisije — v nepo- 
srednih razgovorih z njimi ugotovili, kakšne so realne možnosti za uresničeva- 
nje stališč, ki jih je izvršni svet sprejel za ureditev materialnega položaja 
vzgoje in izobraževanja. Predvsem naj bi ugotovili: 

1. kolikšna sredstva so potrebna za kritje povečanih stroškov vzgoje in 
izobraževanja; 

2. koliko sredstev za kritje povečanih stroškov bodo zagotovile občinske 
skupščine in iz katerih virov; 

3. kakšni osebni dohodki prosvetnih delavcev bodo na ta način zagotovljeni; 
4. kakšen je odnos med izdatki za osebne dohodke in materialnimi izdatki in 
5. kakšne so morebitne pripombe na dosedanjo razdelitev dopolnilnih sred- 

stev. 
Člani komisije so pri svojem delu ves čas izhajali iz načelnega soglašanja 

s stališči izvršnega sveta s tem, da so glede možnosti njihovega uresničevanja 
izražali glavno skepso v zvezi s sredstvi, ki naj jih po stališčih izvršnega sveta 
zagotove občinske skupščine. Bojazen, da 2,9 milijarde S dinarjev ne bo mogoče 
zbrati v celoti, je dobila svojo potrditev na drugi seji komisije, ko so člani 
komisije analizirali ugotovitve, do katerih so prišli ob obiskih na terenu, ko 
so obiskali predstavnike temeljnih izobraževalnih skupnosti in občinskih skup- 
ščin v Ljubljani, Celju, Mariboru, Ptuju, Kopru, Izoli, Piranu, Novem mestu in 
Trebnjem. Večina od obiskanih občinskih skupščin po izjavah njihovih pred- 
stavnikov namreč ne bo mogla prispevati vseh pričakovanih dodatnih sredstev 
za kritje povečanih stroškov vzgoje in izobraževanja ali pa sploh ničesar. 
Zato so člani komisije menili, da je treba dati temu vprašanju v stališčih po- 
seben poudarek. 

Na drugi seji komisije je bila dogovorjena tudi vsebina delovne osnove 
za sestavo stališč, ki so jo člani komisije v obliki osnutka obravnavali na svoji 
tretji seji. Tedaj so v načelu in podrobnostih temeljito proučili sestavljeno bese- 
dilo in sprejeli več pripomb oziroma sprememb in dopolnitev, ki so jih upošte- 
vali pri sestavi predloga sklepov in priporočil. Ta je bil poslan vsem poslancem, 
zakonodajno-pravni komisiji in izvršnemu svetu. 

Na zadnji seji so člani komisije sprejeli predlogu še nekaj spreminjevalnih 
in dopolnilnih predlogov, s katerimi se v glavnem le stilistično izboljšuje bese- 
dilo predloga. Te spremembe in dopolnitve ste dobili v gradivu za to točko 
dnevnega reda. 

Ob koncu naj poudarim, da predlog sklepov in priporočil praktično po- 
vzema stališča izvršnega sveta v celoti in posameznostih s tem, da teži k po- 
speševanju reševanja materialnega položaja vzgoje in izobraževanja, v kar naj 
se učinkovito vključi tudi republiška skupščina s svojimi organi. 

Zato v imenu komisije predlagam zboru, da predlog sklepov in priporočil 
o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja sprejme, upoštevajoč spre- 



48. seja 349 

membe in dopolnitve, ki jih je komisija sprejela na zadnji seji, in spremembo, 
ki je bila sprejeta na seji republiškega zbora. 

Predsednik Miloš Polj anšek: Poročevalcu tovarišu Kardelju se 
zahvaljujem za obrazložitev; s tem lahko pričnemo z razpravo. Zeli kdo besedo? 
Prosim, poslanec Karel Puš. 

Karel Puš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. K skle- 
pom in priporočilom o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja imam 
tole pripombo: Na predzadnji seji našega zbora smo dobili pregled stopenj 
izdatkov posameznih občinskih skupščin, za izobraževanje. Po tem pregle- 
du dajejo nekatere občine nad 50 °/o svojega proračuna za izobraževanje. So 
pa med njimi tudi občine, ki dajejo celo manj kot 1 '%>. Občina Logatec daje 
na primer 59'%, občina Metlika pa le 0,71%>. To kaže na nesorazmerja med 
občinami, da ne rečem celo na neodgovornost posameznih občin glede njihove 
zakonite z ustavo in zakoni naložene in določene dolžnosti pri financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Dvomim namreč, da bi bila v nekaterih občinah v 
Sloveniji taka razlika v finančnih zmožnostih, da bi na enem koncu lahko 
namenili za izobraževanje 59 %», na drugem pa niti 1% ne. Zelo verjetno gre 
tu za neodgovornost. Ustava in zakoni nalagajo občini dolžnost financiranja 
šolstva v okviru svojih možnosti. Te možnosti občina najti mora, ne pa le če 
hoče, kot ji navadno dopuščamo z raznimi priporočili, nasveti itd. 

V sklepih, ki smo jih dobili v sejnem gradivu, je na strani 4 v 1. točki 
rečeno takole: »Ker občine doslej niso pokazale pričakovane pripravljenosti, 
da bi v celoti poravnale svoj delež pri sanaciji šolstva, naj izvršni svet prouči 
še nadaljnje ukrepe, da bodo vse občinske skupščine resno in z največjo odgo- 
vornostjo urejevale materialni položaj šol na njihovih območjih.« O približno 
enaki vsebini govori tudi druga točka sklepov. V priporočilih pa je rečeno, naj 
občinske skupščine skladno z obveznostmi, ki jih nalagajo ustava in zakoni, še 
v letošnjem letu zagotovijo temeljnim izobraževalnim skupnostim potrebna fi- 
nančna sredstva za kritje obveznosti. 

Menim, da je priporočilo na strani 5 popolnoma nepotrebno, če pa že mora 
biti, naj se spremeni v sklep. Dvomim namreč v učinkovitost priporočila, ker 
nas dosedanja praksa uči, da gredo priporočila, hote ali nehote, vendar bo 
bolj verjetno obveljalo prvo, mimo ušes nekaterih organov v občinskih skup- 
ščinah. Zato se mi zdijo priporočila v tem primeru, ko gre za tako resne, od- 
govorne in včasih že politično problematične stvari, neutemeljena. Tu namreč 
ne gre za rušenje samoupravnih pravic občin, pač pa za opozorilo občinskim 
skupščinam, da imajo z ustavo in zakoni določene obveznosti, ki jih do skup- 
nosti, posebno do šolstva, morajo izpolniti. 

Zato predlagam, da se priporočila s strani 5 spremenijo v sklepe, občin- 
skim skupščinam pa naloži po veljavnih zakonih in predpisih dolžnost izpol- 
njevati svoje obveznosti vsaj do osnovnega šolstva. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Moram takoj opozoriti, da je sicer 
predlog izredno simpatičen in da ima svojo težo, da pa po sedaj veljavnih 
zakonskih in ustavnih določilih ne moremo naložiti občinam, kaj morajo nare- 
diti, marveč da je to lahko samo njihov samoupravni sklep, samo njihova 
samoupravna odločitev. 

Besedo ima poslanec Miroslav Vute. 



350 Prosvetno-kulturni zbor 

Miroslav Vute: Po uvodnem poročilu tovariša Kardelja nekatere 
sklepe in priporočila bolje razumem, vendar sodim, da bi bilo potrebno neka- 
tere precizneje formulirati. Slišal sem, da je republiški zbor sklepe in priporo- 
čila že sprejel. Najprej bi se dotaknil podatkov na strani 4, ki sprva ocenjujejo 
stališča izvršnega sveta kot resen odgovoren pristop k reševanju materialnega 
položaja šolstva in 3. odstavek, ki govori o spremembah zakona, o potrebnih 
finančnih ukrepih v okviru načel gospodarske reforme in da je treba do leta 
1970 zagotoviti tako oceno izobraževanja, ki bo omogočala ustrezne osebne 
dohodke in materialne izdatke. Imam tole pripombo. Formulacija je nejasna 
in se z njo strinjam, če povzema stališča izvršnega sveta o sanaciji šolstva v 
letih 1969 in 1970. Drugače pa menim, da smo vedno, tudi do sedaj, imeli 
»nekakšne« ustrezne osebne dohodke in materialne izdatke, s katerimi pa 
učitelji niso bili zadovoljni, ker dejansko, kot sedaj ugotavljamo vsi, niso bili 
ustrezni. Tu je potrebna bolj jasna opredelitev, ki bo onemogočala široka in raz- 
lična tolmačenja o tem, kaj so ustrezni osebni dohodki. 

Imam dopolnilni predlog, ki ga mogoče ne bom dovolj precizno formuliral. 
Ce med ugotovitvami v 2. točki ugotavljamo, da se je delež sredsev za izobra- 
ževanje v narodnem dohodku zmanjšal v 5 letih od 4,8 na 4,3'%, potem bi 
v sklepih morali postaviti rok ali zahtevo, naj se delež sredstev za izobraževanje 
v narodnem dohodku zviša — in to v najkrajšem času. Tega roka pa sam ne 
morem predlagati, ker menim, da je sistematično reševanje materialnega po- 
ložaja izobraževanja odvisno od razvoja gospodarstva in porasta narodnega 
dohodka. 

Na peti strani, kjer je priporočilo izobraževalnim skupnostim, ne razumem, 
zakaj naj bi od izobraževalne skupnosti SR Slovenije zahtevali, naj opusti pro- 
računski način dotiranja občin, ko pa vemo, da je to letos izobraževalna skup- 
nost že poskušala storiti. Naj se o tem priporočilu izjasni-predstavnik izobraže- 
valne skupnosti. Vem, da so bih resni poskusi, da bi na nov način delili že 
letošnja sredstva. Vprašujem, ali se predlagano priporočilo nanaša na sredstva 
v prihodnjem letu. Drugih pripomb nimam! Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala tovariš Vute. Kdo še želi 
besedo? Besedo ima tovariš Jože Smole. 

Jože Smole: Imam dve vprašanji in se opravičujem, če je v gradivih 
nanje že odgovorjeno. V 1. točki predloga sklepov je napisano, da je potrebno 
stališča izvršnega sveta o zagotovitvi dodatnih sredstev za leto 1968 uresni- 
čevati celovito, hkrati tudi v tistem delu, ki zadevajo obveznosti občinskih 
skupščin za zagotovitev dodatnih sredstev. V poročilu odbora za šolstvo in od- 
bora za znanstveno raziskovalno delo in visoko šolstvo je rečeno, da bo s pred- 
loženimi ukrepi republika zagotovila za šolstvo v letu 1968 22 322 594 N din 
dodatnih sredstev. Vprašujem, ali so ta sredstva dejansko zagotovljena. 

V tem istem poročilu odbora je dalje rečeno, da bo primanjkovalo pri- 
bližno 7 000 000 din dodatnih sredstev iz občinskih proračunov. Ni mi jasno, 
ali sklepi ta dodatna sredstva predvidevajo. 

Prosim, da mi nekdo odgovori na vprašanji, ali so zagotovljena dopolnilna 
sredstva republike v višini nad 22 milijonov din in dopolnilna sredstva občin 
v višini 7 milijonov din. Hvala lepa. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Dve možnosti sta, da predstavniki 
izvršnega sveta takoj odgovorijo na vprašanji ali kasneje po razpravi. Prosim 
tovariš Plut. 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Iz gra- 
diva je razvidno, da bo v letu 1968 financiranje visokih šol, posebnih šol in 
drugih zavodov, ki jih financira republiška izobraževalna skupnost, delno 
urejeno s tem se strinjam! Vprašanje pa je, -če bodo dodatna sredstva zago- 
tovile občinske skupščine. Tudi odbor ugotavlja, da vseh predvidenih sredstev 
občine v letu 1968 ne bodo mogle zagotoviti. In zaradi tega je potrebno, da 
Skupščina SR Slovenije sprejme sklep, ki bi prisilil občinske skupščine, da bodo 
dale sredstva v dogovorjenem znesku, to je 2 800 000 000 S dinarjev. Priporočilo 
ne bo zaleglo! Če se pogovarjamo s predstavniki občin, ugotaljamo, da so 
nekatere občine pripravljene to storiti že v letošnjem letu. Največ pa je 
takšnih občin, ki se izgovarjajo, da so vsa sredstva že razdelile. Razumemo 
težko stanje v občinskih proračunih, vendar z besedami šolstva v letu 1968 
ne moremo urediti. .Zaradi tega bo morala republiška izobraževalna skupnost 
temeljito premisliti, kateri občini bo dala dopolnilna sredstva. Pri letošnji 
delitvi dopolnilnih sredstev smo napravili nekaj napak, ker smo dali sredstva 
tudi tistim občinam, za katere vemo, da bi lahko iz svojih sredstev dale neko- 
liko več za šolstvo. Zaradi tega menim, da ni pravilen predlog, naj republika 
garantira osebne dohodke do 75 000 dinarjev. Realizacija tega predloga pomeni, 
da bomo dali sredstva zopet tistim občinam, katere sedaj svoja sredstva trošijo 
za druge, manj pomembne zadeve. Ce bo republika nadaljevala s takšno po- 
litiko sofinanciranja, bodo dajale občine za šolstvo vedno manj sredstev. Potem 
se ne strinjam tudi s predlogom, da bi do leta 1970 rešili šolstvo. Ce je pred 
leti znašala njegova udeležba v narodnem dohodku že 4,8%, sedaj pa samo 
4,3 '%>, potem je potrebno doseči isto udeležbo najkasneje leta 1969. 

Število občin je potrebno zmanjšati. Obstajajo naj samo takšne občine, 
ki bodo zmožne opravljati vse dolžnosti, katere jim jih nalaga zakon. 

Vprašujem, kakšni so letos prispevki na dopolnilno delovno razmerje in za 
upokojence. Ali se prispevki res znižajo od približno 55'% na 21 %> od 1. 1. 1968 
dalje ali od začetka novega šolskega leta. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Prosim tovariš Jože 
Bogovič. 

Jože Bogovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ne 
bi želel ponavljati vprašanja, ki ga je postavil tovariš Plut in tudi nekateri 
diskutanti pred mano. Naš tisk in tudi naša gradiva dostikrat izražajo dvome 
o možnostih zagotovitev sredstev za šolstvo že v letošnjem letu. Mislim, da 
bi bilo treba danes odgovoriti na vprašanje, ali imamo pregled nad letošnjimi 
rebalansi občinskih proračunov in njihovo analizo. Na tej seji moramo ugotoviti, 
če je upravičeno, da nekatere občinske skupščine dajejo tako zelo nizek od- 
stotek sredstev od svojih proračunov. To je pomembno zato, ker- postaja od- 
stotek, ki ga dajejo posamezne skupščine za potrebe šolstva, vse bolj odločujoče 
merilo za dodelitev dopolnilnih sredstev. Nadalje je na 5. strani priporočeno 
izobraževalni skupnosti Socialistične republike Slovenije, naj dodeljuje sredstva 
po načelu selektivnosti. Mene zanima, na čem naj sloni ta selektivnost, ali so 
v zvezi s tem že izdelana konkretna merila. Hvala lepa. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa tovariš Bogovič. Besedo 
ima Božidar Ravnikar. 

Božidar Ravnikar: Tovarišice in tovariši poslanci. Predstavniku 
izvršnega sveta bi rad postavil naslednje vprašanje. Če se prav spomnim, smo 
na predzadnji seji precej govorili o materialni problematiki šolstva in smo ta- 
krat dobili od izvršnega sveta zagotovilo, da bo podvzel vse ukrepe, da bodo 
v letu 1968 zagotovljena manjkajoča sredstva, o katerih je že bilo govora. 
Z nadaljnjimi ukrepi pa bo v letu 1969 zagotovil tolikšna sredstva za financi- 
ranje šolstva, predvsem za osebne dohodke, da bi bili v letu 1968 osebni dohodki 
prosvetnih delavcev vseh kategorij na približno enaki višini, kot so poprečni 
osebni dohodki delavcev z enako izobrazbo v drugih dejavnostih. Postavljam 
tole vprašanje: Šolsko leto 1968/69 se začne že septembra letos. V naših dveh 
materialih, to je v sklepih in priporočilih ter v poročilu komisije izvršnega 
sveta, ki je analizirala problem financiranja, pa imamo različna merila za 
poprečno višino osebnih dohodkov. V našem aktu, ki naj bi ga danes prejeli, 
naj bi znašali poprečni dohodki 850, 1000 in 1150 N dinarjev za posamezne 
kvalifikacije, medtem ko je v stališčih komisije izvršnega sveta predvideno, 
naj bi ti znašali samo 750 oziroma 950 N dinarjev. Za visoko kvalifikacijo pa 
sploh nimamo podatkov. Prosim predstavnika izvršnega sveta za odgovor, zakaj 
v materialu komisije izvršnega sveta nima nobenih podatkov o dohodku uči- 
teljev srednjih šol, zlasti splošno izobraževalnih. Teh šol ne moremo enako 
vrednotiti kot osnovne šole. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi razpravljati? Prosim, 
tovariš Golob. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ko 
smo na zadnji seji razpravljali o stališčih izvršnega sveta o materialnem polo- 
žaju vzgoje in izobraževanja, je bilo mnogo navdušenja, mnogo besed, revo- 
lucionarnih pogledov in tako dalje. Danes, ko imamo pred seboj nova gradiva, 
mislim, da moramo dati prav tistim, ki so bili takrat nekoliko bolj skeptični, 
češ, besede so besede, dejanja so pa dejanja. Uvodoma želim poudariti tole. 

Cenim prizadevanja našega izvršnega sveta za izboljšanje položaja. Vsi 
vemo, da ima pri tem velike težave. Upam, da bomo dobili v te njegove težave 
večji vpogled, ko bomo dobili poročilo, ki nam ga je obljubil tovariš dr. Bračič 
in ko bo tovariš Kavčič odgovoril na poslansko vprašanje tovariša Matičiča in 
dr. Kornhauserjeve o teh prizadevanjih. Vendar slej ko prej smo vsi trdno 
prepričani, da se naš izvršni svet močno in resnično bori. za to, da bi se položaj 
šolstva uredil. Rezultati pa, tovariši žal niso ustrezni. Zato se ne morem stri- 
njati s predlaganimi sklepi in priporočili in jih v celoti ne podpiram in spre- 
jemam. Dovolite, da to svoje mnenje nekoliko argumentiram. 

Za uvod ena nebistvenih pripomba, kot prosvetno-kulturni zbor želimo, 
da bi bilo v naših aktih manj jezikovnih napak. Avtor naj bi se malo spoznal 
s povratno-osebnim zaimkom v tekstu na 3. strani. No, pa to je formalna pri- 
pomba. Bistvenejše so vsebinske. Dovolite, da jih po vrsti navedem. 

Na 3. strani je navedeno, da visokošolski zavodi sprejemajo samo 69°/» 
potrebnih sredstev. Smatram, da je navajanje tega podatka tendenciozno, ker 
daje vtis, da je bilo samo visokošolstvo prizadeto ali, da so drugi prosvetni 
delavci dobivali morda celo večji procent potrebnih sredstev. Smatram, da 
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bi bilo prav, navajati primerjalne podatke v absolutnih zneskih. Potem bi bila 
slika najbrž drugačna. Če bi na podoben način računali primanjkljaj sredstev 
tudi za druge zavode, bi bil pri teh odstotek najbrž nižji, kot pri visokih šolah. 

Na isti strani se v naslednji točki ne morem strinjati s formulacijo zad- 
njega stavka, ki pravi, da s stališča poklicne etike in odgovornosti do otrok in 
mladine take metode niso sprejemljive. To je res. Toda tu ne bi smela biti 
pika. Tovariši tu zraven bi morali povedati, kdo je kriv za to. Kajti po tej 
logiki in po tej definiciji je prosvetnim delavcem za zmeraj onemogočeno boriti 
se za svoje pravice. Njihove metode boja ne bodo nikoli sprejemljive. Vpra- 
šujem, na kakšen način bomo dosegli svoje pravice. 

7. točka govori o racionalizaciji. Kdo pa je kriv za to, da racionalizacija 
ne teče tako, kot bi morala. Kaj smo, kaj je skupščina v tem pogledu sprejela? 
Tukaj samo ugotavljamo, da se še ni začela izvajati. Če bo šlo tako naprej', 
potem je pravzaprav nikoli ne bomo začeli izvajati. Nikoli tudi ne bo prišlo 
do racionalizacije, če si bomo od nje obetali' prihranke. Sodeč po načinu citi- 
ranja gre za prihranek sredstev, ne pa za to, o čemer smo govorili, da gre pri 
racionalizaciji za kvaliteto. Da se boste o tej pripombi prepričali, prečitajte 
stavek pred tem, ki pravi, da terjajo omenjena sredstva največjo racionalnost 
pri njihovi porabi. To se pravi pri racionalizaciji gre za sredstva! Če gre za 
sredstva, potem je treba zelo jasno in zelo ostro povedati, kje jih bomo pri- 
hranili, ne pa samo na splošno opozoriti ali bomo kaj storili. Naša skupščina 
je doslej sprejela samo en tak akt. Pred dobrim letom smo ukinili višjo 
gospodinjsko šolo v Grobljah. Kot je znano, je bila ukinitev te šole star pro- 
blem, ki ni bil povezan z racionalnostjo šolstva, temveč z vrsto drugih razlogov. 
Naslednji ukrep je bil ukinitev sredstev za prvi letnik višje stomatološke šole 
v Mariboru. To je izvedla republiška izobraževalna skupnost, tisti organ, ki bo 
izvajal racionalizacijo sicer ne tako, da bi ukinil šolo, ampak da ne bo dajal 
sredstev. Kakšno vlogo ima pri tem republiška skupščina. Če republiška skup- 
ščina ustanovi šolo ali jo lahko republiška izobraževalna skupnost s preneha- 
njem financiranja praktično ukine. Ne želim diskutirati o tem, ali je ta šola 
potrebna. Gre za to, kdo bo opravljal racionalizacijo. Po tem izgledu bodo 
lahko tudi temeljne izobraževalne skupnosti same ukinjale določene šole. Ali 
je to možno? Menim, da bi se morali o teh stvareh nekoliko pogovoriti? 

Naslednja pripomba zadeva stališča o administraciji. Vse probleme s tem 
v zvezi poznamo, samo človek bi želel, da bi bili nakazani kakršnikoli ukrepi 
za izboljšanje stanja. Doslej še nič ni bilo storjenega! Mislim, da bi morali 
za administracijo postaviti neke normative. Spočetka sem že povedal, da pred- 
laganih sklepov in priporočil v celoti ne sprejemam, zlasti bi nas moralo za- 
skrbeti besedilo drugega odstavka ocene stališč izvršnega sveta. Dobro prebe- 
rite ta odstavek: »Ukrepi izvršnega sveta za dvig najbolj kritičnih osebnih 
dohodkov prosvetnih delavcev na poprečno višino 850, 1000, 1150 N din od 
šolskega leta 1968/69 dalje itd.« Če pa pogledamo stališča izvršnega sveta SR 
Slovenije o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja z dne 20. 5., pa tam 
piše: »Za izračun potrebnih sredstev za poprečne osebne dohodke učiteljev, 
predmetnih učiteljev, profesorjev v letu 1969 naj komisija upošteva ugotovljene 
poprečke osebnih dohodkov delavcev s srednjo, višjo in visoko izobrazbo drugih 
dejavnosti v letu 1967.« Potem so navedeni zneski 1005, 1350 in 1600 N dinarjev. 
Kje so zdaj ti zneski. Določitev drugačnih rokov v dokumentu pomeni očiten 
umik s stališč, za katere smo se že zavzeli. Človek bi pričakoval, da bomo tudi 
v šolstvu postavili neke koeficiente, kar smo v drugih službah že naredili. Ne 
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poznam na pamet teh koeficientov, vendar bi si z njimi tudi v šolstvu olajšali 
izračunavanje potrebnih sredstev. Brez njih bomo vedno imeli opravke z za- 
ostajanjem osebnih dohodkov učiteljev. Koeficiente smo poskušali uveljaviti 
v mariborski temeljni izobraževalni skupnosti. Bazirali so na prvotnem pred- 
logu republiške izobraževalne skupnosti in republiškega izvršnega sveta. Za 
učitelja je bil predviden koeficient 1,2, za predmetnega učitelja 1,5 in za pro- 
fesorja 1,8. Ti koeficienti so bili sprejeti meseca maja, pa jih ni bilo mogoče 
realizirati, ker so bili dohodki v juniju oziroma v juliju občutno nižji. 

Ne strinjam se z medlim stališčem v naslednjem odstavku, ki pravi, da 
ukrepi morajo v letu 1970 zagotoviti tako ceno izobraževanja, ki bo omogočala 
ustrezne osebne dohodke prosvetnih delavcev. Pa smo spet pri ustreznih, 
osebnih dohodkih, ki pomenijo ustrezni kakor za koga. Mislim, da bi morali 
to misel tega stavka izraziti nekoliko čvrsteje in jasneje. 

Imam pripombo tudi k sklepu, ki govori o samoupravljanju. »Razvijanje 
samoupravljanja v zavodih ne more iti na škodo poslovne in organizacijske in- 
tegracije, ker ta dva procesa nista v medsebojnem nasprotju, temveč se dopol- 
njujeta.« S to ugotovitvijo se strinjam. Samo, ali to ne velja tudi za druge 
službe? Ce velja, potem je treba izenačiti v tem pogledu položaj vseh služb. 
Ravno šolstvo ima največ izvršilnih predpisov. Točno je predpisano, kje sme 
kdo učiti, koliko ur mora delati. Ali je delo tudi v republiški upravi tako 
strašno natančno predpisano, da ne govorimo o delovnih organizacijah, ki so 
pa dotakljive. Mislim, da bi morali takšen ukrep postaviti na širšo osnovo in 
ne samo na področju šolstva ugotavljati, da preširoko samoupravljanje ogroža 
opravljanje temeljnih nalog. V teh stvareh moramo biti dosledni. Ne smemo 
vsega zvaliti na učiteljeva ramena, kakor smo doslej. Rezultat tega je, da imamo 
takšno šolo. 

O izvajanju priporočil občinskim skupščinam naj opozorim, kaj se je zgo- 
dilo v Mariboru. Vse je bilo pripravljeno, da bo občinska skupščina najela 
posojilo. Ko je prišlo do glasovanja, predsedstvo mariborske občinske skup- 
ščine, to so predsednik in oba podpredsednika, ni bilo enotnega mnenja. Eden 
je glasoval za, dva sta se vzdržala. In potem se je občinska skupščina vzdržala 
glasovanja o tem ali naj dodeli sredstva. Priznam, da predlog ni bil dobro in 
popularno pripravljen. Čudim se, kako je mogoče, da tako nepripravljeni pred- 
logi pridejo na zasedanje občinske skupščine. Ta primer ni edini. V takšnih 
ali drugačnih oblikah se pojavljajo tudi v drugih občinskih skupščinah. Po 
zgledu mariborske občinske skupščine so zavzele podobna stališča tudi neka- 
tere druge. Upam, da se bodo obljube družbeno-političnih organizacij, ki so 
jih dale na začetku jeseni, uresničile. Ne vem, kakšna bo situacija ne samo 
v mariborskem šolstvu, ampak verjetno tudi kje drugod. 

Nadaljnja pripomba zadeva priporočilo republiški izobraževalni skupnosti, 
naj dopolnilna sredstva dodeljuje samo tistim občinam, ki ne morejo pokriti 
vseh obveznosti. O tem naj razsoja republiška izobraževalna skupnost. Ali ni 
ta vloga razsodnika za republiško izobraževalno skupnost nekoliko sporna, rua 
vsak način pa zelo težka. Kako bo republiška izobraževalna skupnost presodila, 
katere so tiste občine, ki so pokazale največjo pripravljenost za financiranje 
svojih šol. Kakšna bo reakcija na njene odločitve, je zame še vprašanje. 

Problem je za mene diferencirati osebne dohodke na podlagi kakovosti 
dela. Brez dvoma, da je to izredno pomembna stvar. Samo vprašujem se ali 
je kdo doslej že postavil merila, na podlagi katerih bomo ocenjevali kakovost 
dela. 
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Toliko glede konkretnih pripomb k sklepom in priporočilom. Dovolite mi, 
da povem še nekaj misli o financiranju šolstva na splošno. 

Tovariš Stane Kavčič, predsednik izvršnega sveta, je v Velenju jasno in 
nedvoumno povedal stališča izvršnega sveta. Vprašujem se, v kakšnem odnosu 
sta predlog tega akta in njegove izjave. 

Vprašujem dalje, kako in kdaj bomo končno prišli vsaj v prosveti na plače- 
vanje osebnih dohodkov za nazaj. V srednjih in v osnovnih šolah smo ta prehod 
postopno že morali preboleti. Na visokošolskih zavodih se osebni dohodki pla- 
čujejo še vedno vnaprej. Vem, da je prehod boleč, toda kdaj se bo to rešilo in 
do kdaj lahko dopuščamo takšno neenotnost. In končno, kdaj bomo to isto 
načelo realizirali tudi v upravnih službah. Ali ne bi kazalo nekoliko o tej ne- 
enotnosti spregovoriti. 

Sredstev bo, kakor vse kaže, manj, zlasti še, če ne bo tudi izvršni svet 
učinkovito pritisnil na občinske skupščine. Kaj bo posledica tega? Posledica, 
ki ima star koren v preteklosti, bo ta, da bo republiška izobraževalna skupnost 
kot dedič sklada za šolstvo, najprej pokrila potrebe visokega šolstva in sicer, 
kot sem prej omenil bo potrebno 100 °/o realizirati merila. Kaj bo z drugimi, 
kaj bo s srednjimi šolami. Kdo bo garantiral sredstva za srednje šole. Načelno 
je bilo že sklenjeno, da bo prevzela republiška izobraževalna skupnost tudi 
financiranje srednjih šol. V tem materialu pa tega predloga nisem zasledil. 
Kot ste videli, so razponi v osebnih dohodkih učiteljev osnovnih in srednjih 
šol na eni strani in učiteljev višjih ter visokih šol na drugi strani precej veliki 
po tem predlogu. Če ga boste malo analizirali, boste ugotovili, da ima začetni 
asistent na univerzi večjo plačo kakor profesor na srednji šoli. To najbrž 
more biti v redu. Morale bi biti manjše razlike. Na področju visokega šolstva se 
postavlja še eno vprašanje, ki je povezano z njegovo racionalizacijo. Poglejte, 
leta 1961 je bila vpeljana reforma visokega šolstva in z njo stopnjevan študij. 

Želel bi, da bi mi nekdo postregel s točnimi številkami, koliko predavate- 
ljev so razne fakultete, višje in visoke šole nastavile za potrebe stopnjevanega 
študija. Slišal sem pa zelo veliko število, ki ga ne bi hotel povedati, ker ni 
dovolj argumentiran . .. Zanima pa me tudi, ali so fakultete, ki so odstopile 
od stopnjevanega študija, reducirale kader. Dalje vemo, da so po številčnosti 
kadra med posameznimi fakultetami zelo velike razlike. Zakaj načenjam ta 
vprašanja? Zato, ker bo denarja premalo in bodo isti problemi znova nasto- 
pili z vso ostrino. Ponovno se bomo srečali z istimi problemi. In če smem reči, 
to, kar delamo, je vendarle samo krpanje — samo gasilstvo. 

Ni povsem jasno-, zakaj doslej še nismo premagali težav, s katerimi smo se 
borili že pred sprejetjem zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Zakaj mora biti v šolstvu takšna strašna razcepljenost 
in neurejenost. Ali po vseh bridkih izkušnjah še ne vidimo, da ne gre in ne 
gre po tej poti. Nismo še prišli do zaključka, da je šolstvo vendarle stvar nacije 
in ne komun. Se vedno ga prepuščamo komunam in si bomo kot pilat umivali 
roke — mi nismo krivi. Ali res nismo krivi, ne vem tovariši, mislim, da bi se 
morali nekoliko bolj poglobiti v resničnost in v to, kakšna naj bo dokončna 
rešitev. Pot, kakršna je nakazana v tem aktu, ni prava. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa tovariš Golob. Še kdo 
želi besedo? Tovariš Feldin. 
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Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Najprej pri- 
pomba k sklepu republiškega zbora, da je črtal prvi stavek iz ugotovljenega 
dela. Mene osebno ne moti porušeno ravnotežje, ker je v drugih stavkih ista 
misel večkrat ponovljena. 

Imam pa tele konkretne pripombe: Na drugi strani je v predzadnjem 
odstavku navedeno, da se ne izvaja dosledno zakon v pogledu sofinanciranja 
strokovnih šol pri delovnih organizacijah. Sredstva izobraževalnih skupnosti 
ne zadoščajo, da bi tem delovnim organizacijam priznale ustrezen del sredstev. 
Zato so te delovne organizacije dvakrat obremenjene s prispevki. To vprašanje 
naj se uredi. Mislim, da je potrebno tu dodati besedilo, da ne gre samo za šole 
pri delovnih organizacijah, temveč tudi za splošne srednje šole, gimnazije in 
pedagoške gimnazije. Tudi te šole so strokovne šole. Razlik glede strokovnosti 
med temi šolami ni. Prav tako med njimi ni razlik v pogledu financiranja. Vsi 
plačujemo šolstvo dvakrat in ne samo tiste delovne organizacije, ki imajo lastne 
šole. 

Sodim, da je v istem odstavku preveč posplošen zaključek, da v izobra- 
ževalnih skupnostih zaradi njihove kadrovske sestave ne prihajajo dovolj do 
veljave neposredni interesi gospodarskih organizacij in drugih družbenih de- 
javnikov. Verjetno je tu mišljena sestava samoupravnih organov izobraževalnih 
skupnosti in ne sestava tehničnih organov. V to trditev ne bom verjel, dokler 
mi je nekdo ne dokaže. Pri nas je namreč prav narobe. V naši izobraževalni skup- 
nosti imajo večino predstavniki gospodarstva in drugih služb, ki so bili doslej 
bolj aktivni kot prosvetarji. To se pravi, da posploševanje ni upravičeno. Tudi 
ta dokument je prilično splošen kot prejšnji, ki smo ga kritizirali. Drugo točko 
ugotovitev je kritiziral že tovariš Golob. Jaz dodajam samo tole vprašanje. 
Ce dosedanje metode niso sprejemljive, mi naj, prosim, predlagatelj našteje 
sprejemljive metode, ko pa niti takšni sklepi in celo zakon nič ne pomagajo. 

V naslednjem priporočilu je ugotovljeno, da so neutemeljene velike razlike 
v nagrajevanju enakovrednega dela prosvetnih delavcev. Spominjam se, da je 
republiška izobraževalna skupnost imela na razpolago podatke in jih verjetno 
še ima, o osebnih dohodkih v posameznih občinah in tudi o razlikah^ Te razlike 
se meni niso zdele prevelike, niti v eni občini niso dosegle predvidenega repu- 
bliškega poprečja. Ali ni to metanje peska v oči, saj niti v Ljubljani, kjer so 
najvišji osebni dohodki še ne dosegajo predvidenega republiškega poprečja. 
Tega vprašanja ne bi tako močno napihoval. 

Nekdo izmed poslancev je dejal, kaj so pa v občini storili sami prosvetni 
delavci. Zdi se mi, da je včasih res malo premalo, da se mi »razpištolimo«, 
v glavnem samo v tej dvorani, kadar imamo priložnost. Res morda v svojih 
občinah malo premalo storimo sami. Jaz tudi ne bi podcenjeval tega, da je 
res nekaj občin, ki niso zmožne same kaj več storiti. Prav gotovo pa obstaja 
nekaj občin, ki bi prav z večjo angažiranostjo prosvetnih delavcev lahko zago- 
tovile več sredstev. Ne bi posebej hvalil naše občine, ampak poglejte; v zadnjih 
6 letih smo v naši občini s posebno angažiranostjo vseh prosvetnih delavcev 
dosegli, da je gospodarstvo dalo blizu 900 milijonov za investicije v šolstvu. 
Samo to je bilo dolgotrajno in dokumentirano delo. Treba je bilo spremeniti 
njihov odnos do dela v šoli in izven nje. Pridite k nam, pa se boste prepričali, 
zakaj se spreminja odnos občinske skupščine. Zategadelj tudi ne smemo po- 
sploševati, da imajo vse občine do šolstva slab odnos. Kako se one obnašajo, 
je precej odvisno tudi od prizadevanj samih učiteljev. To potrjujejo izkušnje 
pri nas. 
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Zato ponavljam, da moramo biti pri formuliranju ocen previdni, da ne 
bomo po nepotrebnem razburjali občin, ki niso popolnoma nič krive; bodo pa 
se za njimi skrivale tiste, ki bi lahko resnično dale več sredstev. 

V 2. odstavku na četrti strani piše, da se bodo dvignili osebni dohodki z 
novim šolskim letom. Zanima me, koliko časa bodo prejemali učitelji minimalne 
osebne dohodke. Če se bodo hkrati začeli uresničevati sklepi izvršnega sveta, 
je potrebno ta del ocene uskladiti z njimi. 

K tretjemu odstavku je bila tudi že dana pripomba, mislim, da smo že 
govorili, kakšni bodo osebni dohodki leta 1970. Menim, da je s tem v zvezi 
pomembnejše opozoriti na drugačno delitev narodnega dohodka med zvezo 
in republiko in da mora šolstvo dobiti v narodnem dohodku zopet takšno 
udeležbo, kot jo je že imelo. Če se bo to dvoje uresničilo, potem bo možno 
zagotoviti učiteljem ustrezne osebne dohodke že pred letom 1970. 

Ugotovitev v prvi točki sklepov, da vse občine doslej niso pokazale priča- 
kovane pripravljenosti, da bi v celoti poravnale svoj delež pri sanaciji šolstva, 
je zopet splošna. Pri tej ugotovitvi bi morale biti naštete občine. Saj imamo 
zakon, v katerem so njihove obveznosti predpisane. Zato bi morali preveriti 
vse občine, ali so zakon o financiranju šolstva realizirale. Sele potem bi se 
lahko menili, zakaj ga niso, oziroma kako ga bodo. Tako pa mečemo vse občine 
v isti koš in tistih, ki svojih obveznosti resnično niso poravnale, sploh ne vpra- 
šamo, zakaj jih niso. 

Tovariš Golob mi je z jezika potegnil pripombo k 4. točki, ki govori o 
samoupravljanju. Pred kratkim sem čital v »Delu« lepo stališče pravnega sveta 
republiškega izvršnega sveta o položaju družbenih dejavnosti in o samouprav- 
ljanju v teh dejavnostih. Ta stališča pravnega sveta je treba čimprej posredovati 
zvezi, da bo ustrezno spremenila zakon o zavodih. Predvidene spremembe omo- 
gočajo učinkovitejše poseganje družbe v te službe in hkrati razvijanje samo- 
upravljanja na takšnem nivoju, da ne bodo omejene pravice delavcev. To je 
možno. Do teh služb ima družba drugačen interes kot do gospodarskih organi- 
zacij. Družbena služba pa ni samo šolstvo. Imamo jih še kup drugih in med nje 
spadajo tudi občinski upravni organi. Menim, da o sistematizaciji delovnih 
mest ne more odločati uprava, temveč občinska skupščina. Sedaj imamo pri- 
mere, da upravni uslužbenci odločajo, ali je v občini potreben socialni delavec. 
Odločujoče je stališče 50 uslužbencev, pa čeprav so vsi odborniki in prebivalci 
drugačnega mnenja. Anomalije torej niso samo v šolstvu. 

K priporočilu občinskim skupščinam je potrebno dodati še eno priporočilo, 
ki bo nekomu priporočalo, da bo spremljal izvajanje prvega in ukrepal proti 
tistim občinam, ki ne bodo izpolnile zakonskih določil. Sedaj imamo zakon in 
priporočilo, ki urejata isto stvar. Saj se še spominjate, kako smo se takrat 
kregali o tistem členu ali bi ga vnesli v zakon ali ne. Torej, sedaj je treba samo 
ugotoviti, katere občine zakona niso izpolnile in proti njim ukrepati. Saj zakoni 
imajo sankcije. 

Na peti in šesti strani je priporočeno republiški izobraževalni skupnosti, 
naj dodeli dopolnilna sredstva tistim občinam, ki so racionalno razpodelile svoje 
dohodke. To bo zelo težko ugotovila. Zanima me tudi, ali je sploh v skladu 
z našim sistemom, da dajemo tej skupnosti tako široko pooblastilo. Prej sodi v 
pristojnost izvršnega sveta in njegovo mnenje naj skupnost upošteva pri delitvi 
sredstev. 

»Samoupravni organi izobraževalnih skupnosti naj vodijo ob pričakovalnih 
materialnih spremembah tako politiko, ki bo v največji meri podpirala uresni- 
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čgvanje vzgojno izobraževalnih ciljev-« je navedeno v naslednji alinei. Vzgojno 
izobraževalni cilji so nam znani in znano nam je tudi, zakaj se doslej niso 
uresničevali. Vzrok je pomanjkanje denarja. 

V naslednji alinei je navedeno, da je treba zaustaviti razširjanje izobraže- 
valne dejavnosti. Ne vem, zakaj smo na prejšnji seji toliko govorili o celo- 
dnevnem varstvu, da ga je treba razširiti v zvezi z novim delovnim časom, da 
je treba razvijati dopolnilno šolsko dejavnost. Zdaj se res moramo zmeniti, kaj 
naj drži. Rad bi zvedel, kaj si bomo smeli privoščiti. Pri nas kup organov 
razpravlja, kako je potrebno razširiti nekatere dejavnosti, mi pa ne moremo 
ugotoviti prioritetnih glede na njihovo družbeno' pomembnost. To bi lahko 
storili, pa čeprav zanje trenutno še nimamo denarja. 

K zadnji alinei pa imam pripombo, kdo bo diferenciral osebne dohodke na 
nivoju republike in na nivoju občine? Ali bodo to delale same šole. Vsekakor 
bo treba pri diferenciaciji osebnih dohodkov upoštevati delovno dobo in kako- 
vost dela. Če sem prav informiran, vsi zavodi za prosvetno pedagoško službo 
v Sloveniji niso bili sposobni sestaviti sprejemljivih meril za nagrajevanje 
kakovosti dela, na podlagi katerih bi izobraževalne skupnosti razdelile v ta 
namen 310/o sredstev. 

In če sem prav informiran, so predlogu nasprotovali tudi zavodi. Ne morem 
oceniti predloga, ker ga ne poznam, sem pa mnenja, da lahko na podlagi vseh 
znanstvenih in strokovnih analiz ter izkušenj že v letošnjem letu razpoložljiva 
sredstva pošteno razdelimo. Ne pa se kar umakniti in reči, tega trenutno ni 
možno storiti, ker bomo tako zadevo zopet odložili za nekaj let. Upira se mi 
čakanje samo zato, da ne bi storili kakšne napake, na katere smo sicer nava- 
jeni. Potem je bil predlog, da bi se ta sredstva v letošnjem letu razdelila 
tistim šolam, ki so najslabše preskrbljene z učili itd. Vidite, zopet prihajamo 
do tega, da nagrajujemo tistega, ki je najslabše skrbel za šolo. Tudi o tem 
me ne more nihče prepričati. So primeri, ko bi lahko iztisnili več sredstev tudi 
za opremo šol. 

• Zanima me še tole. Ali naš izvršni svet ve, koliko denarja od 100 mili- 
jard S dinarjev, ki jih je tovariš Spiljak tako svečano obljubil za reševanje 
otroškega varstva in stanovanjskih problemov, odpadlo na Slovenijo predvsem 
za potrebe otroškega varstva. To je zelo impozantna številka; celo londonski 
BBC ji je posvetil pozornost. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Predlagam, da v nada- 
ljevanju razprave posvečamo pozornost samo vprašanjem, ki še niso bila ome- 
njena in da zavzamemo stališča k predloženemu dokumentu. Mislim, da doseda- 
nja opisna razprava ne bo pripeljala do korektur, ki si jih diskutanti želijo. 
Tovarišica Rojčeva je prosila za besedo. 

Vida R o j i c : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
sklepov in priporočil, ki jih je sprejela komisija za pripravo predloga stališč o 
materialnem položaju vzgoje in izobraževanja, me je skupina volivcev pro- 
svetnih delavcev, s katerimi sem obravnavala sklepe, zadolžila, da prenesem 
našemu zboru njeno mnenje. Vem, da je to mnenje v nasprotju z zasnovami 
komunalne samouprave, je pa pri vseh prosvetnih delavcih pri nas tako močno 
zakoreninjeno in ga moram omeniti. , 

Na našem območju so prosvetni delavci trdno prepričani, da bi bilo cen- 
tralno financiranje vzgoje in izobraževanja najracionalnejše, ker bi z njim naj- 
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bolj zanesljivo eliminirali politično pereče vprašanje neenakih osebnih dohod- 
kov prosvetnih delavcev med posameznimi občinami, ki je prekipelo do viška. 
Centralno- zbiranje in delitev sredstev bi likvidiralo drag in razdrobljen admi- 
nistrativni aparat za obračunavanje in izplačevanje osebnih dohodkov. Pro- 
svetni delavci navajajo, da zbiranje sredstev po posameznih občinah ni bilo 
učinkovito, saj vemo, da je za osebne dohodke biLa merodajna ekonomska moč 
občin. Delitev sredstev po uspehih posameznikov je zelo problematična, ni 
spodbudna in ni dovolj psihološko in socialistično utemeljena. Ne bom navajala 
še drugih argumentov, ki utemeljujejo mnenje prosvetnih delavcev, da bi naj- 
bolje vodila enotno šolsko politiko v našem majhnem nacionalnem prostoru re- 
publiška izobraževalna skupnost. Ta bi delila sredstva po kriteriju za enako 
delo enako plačilo in najracionalneje ustvarjala pravične pogoje za šolanje vse 
naše mladine. Ker je želja prosvetnih delavcev da jim prinesem odgovor o 
ustreznosti sedanjega sistema financiranja, za katerega sama ne najdem dovolj 
argumentiranega odgovora, prosim za odgovor. 

Omeniti moram še pripombo k 2. odstavku 4. strani, ki je tale: »Nujno 
je zagotoviti že v šolskem letu 1968/69 poprečje osebnih dohodkov po predlogu 
izvršnega sveta v višini 850, 1000, 1150 dinarjev glede na stopnjo izobrazbe-«. 
Prav pa bi bilo, da bi že letos dosegli poprečje 1000, 1300, 1600 dinarjev za 
učitelja, predmetnega učitelja in profesorja. Le tako poprečje bi se približalo 
realnemu družbenemu priznanju pedagoškega dela. K priporočilu na 6. strani 
navajam tole pripombo. Od števila otrok v vzgojnih in izobraževalnih zavodih, 
števila izobraževalnih in vzgojnih zavodov in njihovega nivoja so občine raz- 
lično finančno obvezane za šolstvo. Zato naj bodo ti faktorji in finančna zmog- 
ljivost občin objektivno merilo za določanje višine sredstev za šolstvo, nikakor 
pa ne odstotki za šolstvo v občinskih proračunih. Na podlagi teh kriterijev 
določena višina občinskih sredstev za izobraževanje in vzgojo naj bi bila potem 
izražena v odstotkih, ki bi bili tudi merilo za participacijo sredstev republiške 
izobraževalne skupnosti. Če bo neki občini določena udeležba 30 %, bo dala re- 
publiška izobraževalna skupnost 70*Vo. Tak odstotek participacije naj bi bil 
pogodbeno obvezan za oba podpisnika pogodbe. 

Tako bi občinske skupščine stimulirali pri financiranju njihovega šolstva. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš dr. Vladimir 
Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Uvodoma želim sporočiti, da izvršni svet sprejema dokument, ki je pred 
nami skupno z oceno in še posebej sklepe, ki pomenijo hkrati nalogo za izvršni 
svet. 

Želim odgovoriti na nekatera v razpravi postavljena vprašanja, deloma kot 
predstavnik izvršnega sveta na splošno, deloma kot član te komisije. Če kot 
član te komisije ne bom dovolj ustrezno tolmačil misli in hotenj komisije, so 
tu še drugi člani, ki me bodo dopolnili. 

Najprej odgovor na vprašanje tovariša Vuteja. Komisija je menila, da na 
4. strani ne bi bilo potrebno stališč izvršnega sveta še enkrat v celoti navajati 
in zato predlaga formulacijo, da skupščina v načelu in v predlaganih rešitvah 
sprejema stališča izvršnega sveta. S tem so stališča izvršnega sveta sestavni del 
tega dokumenta. Tako je treba razumeti to formulacijo. S tem sem hkrati od- 



360 Prosvetno-kulturni zbor 

govoril vsem tistim, ki so razpravljali o problemu kvantifikacije, ki je navedena 
v prejšnjih dokumentih in v stališčih izvršnega sveta. V drugem odstavku ocene 
je rečeno, naj bi znašali minimalni osebni dohodki 850, 1000 in 1150 dinarjev od 
začetka letošnjega šolskega leta pa do 1. 1. 1969, ko stopijo v veljavo stališča 
izvršnega sveta, v katerih so postavljeni kriteriji 1050, 1350 in 1600 dinarjev. 
To se torej pravi, da veljajo letošnji sanacijski ukrepi samo za obdobje od 
1. septemra do 31. decembra 1968 in bi z njimi popravili najbolj kritične osebne 
dohodke prosvetnih delavcev na osnovnih šolah. 

Tovariš Smole je postavil vprašanje, ali so sredstva republike, ki so nave- 
dena v materialih, zagotovljena. Po sprejemu zakonskih predlogov, in sicer za- 
kona o zaključnem računu za leto 1967, zakona o rebalansu proračuna za leto 
1968, zakona o spremembi zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in za- 
kona o prispevkih za honorarno delo bodo sredstva zagotovljena v višini, ki je 
tam navedena. V materialih je opozorjeno, da je odprtih še 7 milijonov N di- 
narjev. Komisija je menila, da bi morala zagotoviti tudi ta sredstva, zato naj v 
prvem sklepu predloga izvršni svet prouči še nadaljnje ukrepe, da bodo vse 
občinske skupščine resno in z največjo odgovornostjo urejale materialni položaj 
šol na njihovih območjih. 

Tovariš Plut je vprašal, kako je s prispevkom za delovno razmerje. S spre- 
jetjem zakona bodo ti prispevki postavljeni na lanskoletno osnovo in jih torej 
ni potrebno v letošnjem letu plačevati v povečanem obsegu, kakor je bilo to 
z zakonom določeno. To pa velja samo za organizacije na področju vzgoje in 
izobraževanja. Druge organizacije niso oproščene plačila povečanih prispevkov. 

Analiza in bilanca proračunskih sredstev in problem selektivnosti. Analiza 
in bilanca proračunskih sredstev občin je v pripravi in bo o njej tudi izvršni 
svet razpravljal na eni izmed svojih prvih sej. Sedaj razpravlja o analizi in 
bilanci republiškega proračuna. 

Problem selektivnosti je v tem dokumentu naveden in sicer v nadaljevanju 
druge točke, je pa za nas vse to še vedno problem. Ni še rešeno, kdo in kako 
naj točno določi elemente selektivnosti. Izobraževalna skupnost je v dosedanjih 
svojih prizadevanjih iskala kriterije selektivnosti in je nedvomno nekatere 
našla in pomenijo korak naprej do dosedanje prakse. Hkrati se s to problema- 
tiko ukvarja tudi posebna skupina strokovnjakov v sekretariatu za finance, ki 
mora izdelati kriterije, po katerih bi v letu 1969 na osnovi stališč izvršnega 
sveta določili prispevke oz. obveznosti občinskih skupščin za financiranje šolstva. 

Zakaj različni podatki, enkrat 850, drugič 750 dinarjev. Po izračunih repu- 
bliške izobraževalne skupnosti, ki so bili predloženi izvršnemu svetu, naj bi 
zagotovili minimalne osebne dohodke v poprečju 750 in 950 dinarjev za kate- 
gorije učiteljev s srednjo in višjo izobrazbo. Na podlagi tega je bil tudi izdelan 
izračun o potrebnosti 611 milijonov starih dinarjev, ki bi jih bilo potrebno do- 
datno zagotoviti republiški izobraževalni skupnosti za dopolnilno financiranje 
osnovnega šolstva. Izvršni svet je ta izračun republiške izobraževalne skupnosti 
sprejel in je predlagal skupščini, naj ta sredstva zagotovi. V razgovorih s pri- 
zadetimi je prišlo do sklepa, da bi od začetka novega šolskega leta, to se pravi 
od 1. septembra dalje raje uveljavili kriterije 850, 1000 in 1150 dinarjev kot pa 
kriterije 750, 950 dinarjev od 1. januarja do zadnjega decembra letošnjega leta, 
kar pomeni isto vsoto. Menili so, da. je ta startna osnova ustreznejša in so se 
odločili za takšno razdelitev dopolnilnih sredstev. 

Ocena kakovosti dela posameznih prosvetnih delavcev in šol. To je dejansko 
problem, o katerem vsi "razpravljamo. Pojavljata se dve mnenji. Nekateri ugo- 
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tavljajo, da nimamo znanstveno utemeljenih in realnih meril, s katerimi bi 
lahko ocenjevali kvaliteto dela in zato odklanjajo vsako nagrajevanje in stimu- 
liranje kakovosti dela. Drugi pa menijo, da vendarle naše dosedanje izkušnje 
omogočajo ocenjevanje kakovosti dela, ki seveda ni do milimetra natančno. 
Možno je ločiti dobrega učitelja od slabega. Menimo, da so takšni kriteriji lahko 
podlaga za nagrajevanje kakovosti kot začetek. V praksi se je marsikje takšno 
ocenjevanje že uveljavilo. 

Tovariš Golob je vprašal, kakšne so razlike med izjavami tovariša Kavčiča 
v Velenju in med tem dokumentom. Moram povedati, da med njima ni nobene 
neskladnosti. Izhodišče so bili poprečni dosedanji osebni dohodki v višini 700 
dinarjev. Letos se ti minimalni dohodki zvišajo na 850 dinarjev, oziroma za 
ustrezen odstotek. Podoben kriterij je bil uporabljen za financiranje posebnega 
šolstva in visokega šolstva, prav tako od začetka novega študijskega leta, to se 
pravi od 1. oktobra dalje. Sredstva za to povišanje so zagotovljena. Odnosi med 
posameznimi kategorijami učiteljev so seveda problem, ker so bili doslej zelo 
neenotni. Opozorim naj še na tole: Asistent naj bi imel odslej 1300 dinarjev, 
profesor srednje šole pa od 1100 do 1470 dinarjev. Če primerjamo te osebne 
dohodke profesorjev z dohodki asistentov, ugotovimo, da so najnižji manjši, 
najvišji pa večji od dohodka asistenta. 

Razlike, ki so bile tu in v materialih navedene, obstajajo1. Komisija je me- 
nila, da v tem dokumentu ne moremo precizirati osebnih dohodkov za vsako 
posamezno kategorijo učiteljev in za vseh 60 občin. Dvomim, če sodi takšen 
izračun v ta dokument. Razlike so velike, skoraj 100'°/o, pa tudi neznatne. 

Omenjena je bila potreba po smotrnem razporejanju proračunskih sredstev 
v občinah. Mislim, da se bo stanje izboljšalo. V zvezi z vprašanjem tovarišice 
Rojčeve o centralnem financiranju šolstva, kar naj bi bilo racionalnejše, naj 
povem tole. Ta zahteva nedvomno izhaja iz sedanje finančne zadrege. Hočeš, 
nočeš — pa zadira v sistem komunalnega samoupravljanja. Mislim, da za sedaj 
tega predloga še ne moremo sprejeti, temveč je naša naloga, da odpravimo 
vzroke, ki so povzročili zaostritev. Izboljšati moramo materialni položaj šolstva, 
ker bomo na ta način dali samoupravljanju na tem področju materialno bazo. 
Potem se bo lahko samoupravljanje poglobilo in vsebinsko obogatilo. V pri- 
pravi so predlogi za poenostavitev finančnega in materialnega poslovanja v šol- 
stvu, ne da bi s tem kakorkoli kršili osnovne samoupravne pravice kolektiva, 
ki ima in bo imel na podlagi meril, ki jih bo sam samoupravno sprejel, pravico 
odločati o notranji razporeditvi osebnih dohodkov. Pri tem bodo sodelovale re- 
publiška ter temeljne izobraževalne skupnosti, ki bodo po svojih merilih lahko 
dopolnilno nagrajevale in financirale kvalitetnejše delo posameznikov in šol. 

Ob koncu bi želel povedati, da je želela komisija z obravnavo tega gradiva 
opozoriti širšo javnost na probleme vzgoje in izobraževanja, dati materialno in 
moralno podporo stališčem izvršnega sveta in tako spodbuditi izvršni svet in 
tudi druge dejavnike, da temeljito pripravijo financiranje šolstva v letu 1969. 
Tako naj bi prispevali k uresničitvi sanacijskega načrta, ki ga je izvršni svet 
nakazal v svojih stališčih. Sanacija naj bo opravljena v dveh etapah in sicer 
v letu 1969 in 1970. Leta 1970 je potrebno vsem učiteljem zagotoviti takšne 
osebne dohodke, kakršne bodo imeli delavci z enako izobrazbo v drugih de- 
javnosti. S tem uveljavljamo tudi načelo zakona o zavodih in menimo, da tudi 
splošno družbeno načelo o vrednotenju prosvetnega dela. Hvala lepa. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Slišali smo odgovor člana 
izvršnega sveta na več vprašanj, ki so bila postavljena neposredno v zvezi s 
predlogom sklepov in širše glede na materialni položaj šolstva. Moram ugoto- 
viti, da je od vseh razpravljalcev predlagal samo tovariš Puš spremembo pred- 
loga sklepov. Prvi odstavek v priporočilu občinskim skupščinam naj se spremeni 
v sklep. Drugi razpravljalci niso predložili amandmajev. 2eli to kdo od disku- 
tantov še storiti. (Ne.) Če ne, prosim predsednika zakonodajno-pravne komisije, 
tovariša Cesnika, da komentira predlog tovariša Puša. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predlog tovariša poslanca, da bi priporočilo spremenili v sklep, stremi za tem, 
da bi se sredstva, ki so potrebna za pokritje stroškov v vzgoji in izobraževanju, 
dejansko zagotovila. Stališče naše komisije je bilo k sklepom, ki jih sprejema 
skupščina, že večkrat povedano. Mislim, da je tudi v tem primeru dovolj jasno. 
Vsekakor ne bo mogoče nalagati občini, ki je temeljna samoupravna in pa 
družbeno-politična skupnost dodatnih obveznosti pod prisilo. Skupščina jim 
more samo priporočiti, naj to storijo. Letos smo to že večkrat storili in kakor 
so poslanci že povedali, ni bilo učinkov. Moram vas spomniti na določbo zvezne 
ustave v 96. členu, kjer je točno rečeno, da pravice in dolžnosti občine določajo 
ustava, zakoni in statut občine. Ista določba je ponovljena v republiški ustavi. 
V 99. členu zvezne ustave je rečeno, da občina kot temeljna družbeno-politična 
skupnost zagotavlja materialne in druge pogoje za zadovoljevanje potreb ob- 
čanov in da v slučaju, da nima sama dovolj sredstev, mora ta sredstva dati 
višja družbeno-politična skupnost; v tem primeru je to republika. V 99. členu 
zvezne ustave je še rečeno, da občina popolnoma samostojno določa svoje do- 
hodke in jih popolnoma samostojno razporeja s tem, da sprejema proračun in da 
iz proračuna daje sredstva za šolstvo in druge potrebe. Zaradi tega seveda ne 
moremo s sklepom zavezovati občinskih skupščin, da morajo iz obstoječih sred- 
stev letošnjega proračuna dati dodatna sredstva za šolstvo. Ostati moramo pri 
priporočilu, kot smo že navedli, s tem, da bo izvršni svet skušal na razne načine, 
in verjetno tudi s pomočjo družbeno-političnih organizacij, zlasti pa prosvetnih 
delavcev ta sredstva zagotoviti. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Ali je kdo med tem pri- 
pravil predlog za spremembo sklepov. Prosim, tovariš Vute. 

Miroslav Vute: Tovariši! Nimam predloga za spremembo teksta, 
marveč me tu zdaj skrbi nekaj drugega. Sedaj naj bi ocenjevali stališča izvrš- 
nega sveta o vsej sanaciji šolstva, vendar v predlogu sklepov to ni povedano. 
Sklepi se omejujejo samo na stališča izvršnega sveta o sanaciji, ki bodo ures- 
ničeni letos, ne pa na vsa stališča. Ne vem, ah je to dovolj odgovoren pristop 
ali pa je treba v sklepih postaviti kot izhodišče sanacije vsa stališča izvršnega 
sveta. To naj bi bil sklep tega zbora in ne samo njegova ocena, da so stališča 
izvršnega sveta sprejemljiva. Res ne vem, kaj naj bi napisali, le razmišljam. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: V zvezi s pripombo Miroslava Vuteja 
naj samo ponovim pojasnilo tovariša Bračiča. Na 3. strani je v zadnjem odstavku 
napisano: Glede na omenjene ugotovitve je Skupščina SR Slovenije stališča 
izvršnega sveta o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja in prve pred- 
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lagane ukrepe za njihovo realizacijo ocenila kot resen in odgovoren pristop. S 
tem skupščina v celoti sprejema program sanacije. Potem ugotavljamo v na- 
slednjih odstavkih še rok sanacije tako, da stališča v celoti sprejemamo, kakor 
me opozarja sekretar našega zbora. Ne vem, kaj bi temu lahko še dodali. Točno 
pa vemo, kakšen je konkreten sanacijski program izvršnega sveta. Prav tako 
smo pojasnili drugi odstavek na četrti strani, kjer je bilo sporno, od kdaj se 
povečujejo sredstva in kako je s stališčem izvršnega sveta o povečanju osebnih 
dohodkov posameznih kategorij prosvetnih delavcev v letu 1969. 

Tovariš Vute, to je bila le vaša pripomba, če sem razumel. Pripomba! Se 
kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dovolite, da zaključim raz- 
pravo. Predlog sklepov in priporočil s spremembami in dopolnitvami, ki sta 
jih predlagala komisija, in republiški zbor, dajem na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (1 po- 
slanec.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor z večino glasov sprejel predlog 
sklepov in priporočil o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja, in to 
v enakem besedilu, kot je že to storil na svoji zadnji seji republiški zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v naši republiki. 

Zakonski predlog je predložil izvršni svet, ki je hkrati predlagal, da ga 
skupščina SR Slovenije obravnava na podlagi 294. člena in 296. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in ne 
glede na roke, ki so predpisani z našim poslovnikom. Predsedstvo skupščine 
je predlog sprejelo in predlaga pristojnima zboroma, da zakonski odlok obrav- 
navata po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Dajem predlog v razpravo. 
Kdo želi besedo? Prosim tovariš Plut. 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Strinjam 
se s tem predlogom zakona, da se zniža rezerva od 2'%> na l:°/o, vendar lahko 
ugotovimo, da gre to zniževanje na škodo šolstva, kajti ta denar bo potrebno za- 
gotoviti v prihodnjih letih. Ta zakon je res izhod v sili. Ne strinjam se s poro- 
čilom odbora za šolstvo, ker pravi, da ne bodo spremembe bistveno vplivale na 
težak položaj šolstva. Lahko ugotovimo, da bo v težjem položaju januarja, fe- 
bruarja in pa marca vse šolstvo, ki ga ne bomo rešili niti z eno procentno ob- 
vezno rezervo. Vzemimo primer temeljne izobraževalne skupnosti Krško. Po- 
trebuje 26 milijonov in ne pet milijonov starih dinarjev, ki predstavljajo 1 */o 
rezerv. Poleg tega je doslej že 25 milijonov primanjkljaja. Tega bomo sicer 
nadoknadili iz rezervnega sklada in končno je še za 5 °/o izpada proračunskih 
sredstev za potrebe temeljne izobraževalne skupnosti. To se pravi, da bodo 
težave velike in si bomo morali zelo prizadevati, da bomo zbrali 5°/o manjka- 
jočih sredstev. Seveda, če bi računali na sredstva iz obvezne rezerve, bi se to 
zgodilo šele čez pet let. S to pripombo se strinjam s predlogom zakona. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa za razpravo tovariša Pluta. 
Sedaj smo šele pri razpravi zato štejemo vaš prispevek k kasnejši razpravi s 
skrajšanim postopkom obravnave zakona, ne glede na roke. O tem moramo naj- 
prej glasovati. Zeli kdo razpravljati o samem postopku? (Ne.) 
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Ce ne, dajem postopek na glasovanje. Kdor je za skrajšani postopek, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sklenil obravnavati zakonski 
predlog po skrajšanem postopku, ne glede na roke. 

Izvršni svet je sporočil, da bosta pri tej točki dnevnega reda, kot njegova 
predstavnika sodelovala tovariš dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta in 
namestnik republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, tovariš Boris Li- 
pužič. Zeli morda kdo od njiju besedo? (Ne želi.) Zakonski predlog sta obrav- 
navala naš odbor za šolstvo in zakonodajno-pravna komisija, ki sta o tem pred- 
ložila pismeni poročili. Želita morda predstavnika odbora oziroma komisije še 
ustno obrazložiti njegova stališča? (Ne želita.) Začenjam razpravo. Prvega go- 
vornika smo slišali. Zeli še kdo razpravljati. (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo 
in dajem predlog zakona s spremembo drugega člena, ki jo je predlagala za- 
konodajno-pravna komisija na glasovanje. Kdor je za zakon, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji in to v enakem besedilu kot že republiški zbor. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 46. sejo prosvetno-kul- 
turnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.25.) 
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111=■-SOCIALMO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

40. seja 

(23. julija 1968) 

Predsedoval: dr. Vinko Mozetič, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 40. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Tilka Kren, Albin Zumer, Silva 
dr. Poljšak, dr. Milan Hodalič, dr. Zmago Slokan, dr. Ivan Cestnik in Anton 
Debevec. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji zbora prisostvujejo predstavniki izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 

nije, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, republiškega 
sekretariata za delo, republiškega zdravstvenega centra, republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev Slovenije, republiške skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov Slovenije, republiškega zavoda za socialno zavarovanje, 
skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije, Zveza združenj borcev NOV Slove- 
nije, Zveze prostovoljcev-borcev za severno mejo 1918—1919, republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, republiške konference SZDL Slovenije, slovenskega 
zdravniškega društva in Zveze slepih Slovenije. Goste pozdravljam in jih vabim, 
da sodelujejo v razpravi. 

Obveščam zbor, da je ustavno sodišče ustavilo postopek o ustavnosti določb 
zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. Zadevni sklep ustav- 
nega sodišča ste danes prejeli. 

Za sklic današnje seje sem se moral poslužiti določbe 3. odstavka 8. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Ta določa, da lahko predsednik zbora skliče 
sejo zbora tudi med letnim odmorom, če to terja posebna potreba. V danem 
primeru smo za sejo zbora predvideli namreč poslovanje skladov zdravstvenega 
zavarovanja in zdravstvenih zavodov, skladov pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter predlog o povečanju invalidskega dodatka. Za vse to so bila 
ustrezna gradiva dokaj pozno predložena. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli. Obvestiti moram zbor, da je izvršni svet 
na seji republiškega zbora Skupščine SR Slovenije dne 18. julija 1968 umaknil 
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predlog odloka o povečanju invalidskega dodatka ter predložil skupščini pred- 
log zakona o vojaških vojnih invalidih s predlogom, da ga skupščina v smislu 
298. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnava po hitrem postopku. 
Glede na to predlagam, da iz predloženega dnevnega reda črtamo sedanjo 
8. točko, to je predlog odloka o povečanju invalidskega dodatka ter namesto 
te točke vključimo v dnevni red kot 8. točko predlog zakona o vojaških vojnih 
invalidih. Se zbor strinja s tem predlogom? Prosim poslance, ki se s tem pred- 
logom strinjajo, da dvignejo roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 39. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog stališč SR Slovenije o sistemu zdravstvenega varstva in zdrav- 

stvenega zavarovanja; 
4. poslovanje skladov zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih zavodov 

v letu 1967 in ocena za leto 1968; 
5. poslovanje sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 1967 

in ocena za leto 1968; 
6. osnutek zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, 

civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov; 
7. osnutek zakona o borcih za severno mejo v letih 1918—1919; 
8. predlog zakona o vojaških invalidih. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ali ima 

kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 39. seje zbora. Zapisnik ste prejeli z gradivom 11. 7. 1968. Ima morda 
kdo kakšno pripombo k zapisniku? Prosim, tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
osnovi 120. člena poslovnika socialno-zdravstvenega zbora prosim za dopolnitev 
zapisnika 39. seje socialno-zdravstvenega zbora z dne 12. junija 1968 s tem, 
da se na 3. strani zapisnika na koncu drugega odstavka doda stavek: »Poslanec 
je prosil izvršni svet, da pove svoje mnenje o njegovem predlogu.-« 

V utemeljitev navajam, da sem svojo razpravo v drugi točki dnevnega reda 
39. zasedanja socialno-zdravstvenega zbora dne 12. junija 1968 končal z na- 
slednjim predlogom — citiram dobesedno: »Prosim zastopnika izvršnega sveta, 
ki kot politično izvršilni organ Skupščine SR Slovenije nadzoruje delo repu- 
bliških upravnih organov, da pove svoje mnenje o mojem predlogu.« Ker tega 
predloga ni v zapisniku, smatram, da je ta moja zahteva za dopolnitev za- 
pisnika utemeljena. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Menim, da je pripomba utemeljena 
in vprašam zbor, če se strinja s tako pripombo k zapisniku? Ima še kdo kakšno 
pripombo? (Ne.) Smatram, da je zapisnik sprejet in bo dopolnjen s predlagano 
dopolnitvijo. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prehajamo na 2. točko dnev- 
nega reda, to je na poslanska vprašanja. Na vprašanja poslanca Srečka 
Rota, postavljenega na prejšnji seji zbora, bo odgovorila tovarišica Majda Ga- 
spari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Poslanec tovariš Srečko Rot je postavil naslednje 
vprašanje: »Kakšen je perspektivni program razvoja bolnišnice za kostno tu- 
berkulozo Valdoltra? Kdo je ta program sprejel in zakaj s spremenjenim pro- 
gramom niso bili seznanjeni prizadeti rehabilitacijski zavodi?« 

Na vprašanje dajem sledeč odgovor: Perspektivni program ortopedske bol- 
nišnice Valdoltra še ni bil sprejet in se šele proučuje v ustrezni komisiji repu- 
bliškega zdravstvenega centra, kot sestavni del razvoja hospitalne službe v Slo- 
veniji. O njem bodo informirane vse sorodne zdravstvene institucije. Njihove 
pripombe in predlogi bodo upoštevani pri dokončnem formuliranju programa 
razvoja ortopedsko-travmatološke službe in tudi ortopedske bolnišnice Val- 
doltra. 

Delokrog omenjene bolnišnice kot oficialne bolnišnice za zdravljenje akut- 
nih in kroničnih obolenj lokomotornega aparata, travmatoloških obolenj ter 
kostne in sklepne tuberkuloze, je bil določen že leta 1961. Iz te odločbe sicer 
ni izrecno razvidno, da sodi med njene dejavnosti tudi medicinska rehabilita- 
cija. Toda republiški zdravstveni center je mnenja, da je treba to odločbo 
razumeti tako, saj je medicinska rehabilitacija v tem primeru istovetna s samim 
zdravljenjem. V bolnišnici je zato že več let organizirana terapija bolnikov 
in osnovna šola za šoloobvezne otroke. Iz mnenja republiškega zdravstvenega 
centra je tudi razbrati, da se bolnišnica v Valdoltri ne ukvarja s tako rehabi- 
litacijo, kakršno imata v programu zavod za usposabljanje invalidne mladine 
Kamnik in bolnišnica za predšolsko invalidno mladino Stara gora pri Gorici. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi poslanec Srečko Rot posta- 
viti še dopolnilno vprašanje? (Ne.) — Na vprašanje poslanca dr. Stjepana Bunte 
bo odgovorila tovarišica Zora Tomič, član izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Poslanec soeialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije dr. Stjepan Bunta je postavil naslednje poslansko 
vprašanje: Kateri organ v globalu razdeljuje in tudi zbira finančna sredstva, 
zagotovljena z zakonom o otroškem varstvu v republiki in občini? Kdo kontro- 
lira črpanje in razdeljevanje teh sredstev in kako lahko vplivajo na odločitve 
o razdeljevanju posamezni otroško-varstveni zavodi? Kje so vzroki za tako po- 
časno dotekanje predvidenih finančnih sredstev, posebno na območju ljubljan- 
skih občin in kaj se je ukrenilo, da se le-ti odpravijo? Odgovor: 

V zakonu o stopnjah in delitvi prispevka za otroško varstvo iz leta 1968 je 
določeno, da znaša prispevek za otroško varstvo po 4. in 6. členu zakona o 
skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega var- 
stva v SR Sloveniji (objavljen v Uradnem listu št. 43-355/68) 1,8 fl/» bruto oseb- 
nih dohodkov ter 1,6 '°/o čistega mesečnega zneska pokojnin (objavljen v Urad- 
nem listu št. 5/19-1968). V smislu tega zakona se prispevki delijo takole: 90fl/o 
na poseben račun sklada republiške skupnosti otroškega varstva za otroški do- 
datek, 10'% pa za neposredno otroško varstvo in to, 2®/o na poseben račun 
sklada republiške skupnosti otroškega varstva za potrebe dnevnega varstva 
otrok in 8 '°/o v sklad temeljnih skupnosti otroškega varstva, oziroma na poseben 
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račun temeljnih izobraževalnih skupnosti, če opravljajo naloge skupnosti otro- 
škega varstva. Tak primer je v Ljubljani, kjer je 5 ljubljanskih občinskih skup- 
ščin določilo temeljno izobraževalno skupnost, da opravlja te naloge. Plačana 
sredstva porazdeljuje služba družbenega knjigovodstva v navedenem razmerju 
na posamezne sklade. Torej ni nobenega drugega organa, ki bi vplival na raz- 
deljevanje teh sredstev. 

Sredstva so na razpolago za uporabo nosilcem posameznih skladov tako kot 
to določa zakon. O uporabi teh sredstev odločajo samoupravni organi navedenih 
nosilcev na podlagi letnega finančnega načrta in programa razvoja otroškega 
varstva. Skupščina republiške skupnosti otroškega varstva je 27. junija 1968 
sprejela finančni načrt obeh skladov za letošnje leto. Kako je s finančnimi na- 
črti pri temeljnih skupnostih, nam žal ni znano, čeprav brez finančnih načrtov 
in programov razvoja otroškega varstva praviloma ne bi bilo mogoče črpati na 
tem računu zbranih sredstev. Iniciativni odbor za ustanovitev republiške skup- 
nosti otroškega varstva je stalno na to opozarjal. 

Na odločitve o razdelitvi zbranih sredstev posameznih skladov lahko vpli- 
vajo posamezni otroško-varstveni zavodi prek svojih predstavnikov v samo- 
upravnih organih, skupščine in prek izvršilnih odborov. Seveda je to mnogo 
lažje tam, kjer je poseben samoupravni organizem, to je temeljna skupnost 
otroškega varstva in so vanj vključeni ne samo zastopniki vzgojno^ varstvenih 
zavodov, temveč tudi starši, člani krajevnih skupnosti in delovnih organizacij. 
Vsi ti namreč lahko pozitivno vplivajo na primerno delitev sredstev, upošte- 
vajoč seveda potrebe in možnosti. 

V Ljubljani se niso odločili za poseben samoupravni organizem, temveč je 
naloge, kot sem že dejala, prevzela temeljna izobraževalna skupnost. Zaradi 
tega ne moremo računati s prevelikim številom zastopnikov tega področja v 
temeljni izobraževalni skupnosti in z zadostnim ter neposrednim vplivom otro- 
ško-varstvenih zavodov na delitev teh sredstev. 

Predvidena finančna sredstva se stekajo v sklad za otroško varstvo počas- 
neje iz več razlogov. Najpomembnejši je nedvomno ta, da je izšel zakon o do- 
ločitvi stopenj in delitvi prispevkov šele sredi meseca februarja 1968. Do takrat 
so se zbirala sredstva na skupnem zbirnem računu pri službi družbenega knji- 
govodstva, razdelilnika v smislu zakona še ni bilo. Služba družbenega knjigo- 
vodstva je z razdeljevanjem sredstev iz tega računa še vedno nekoliko v zao- 
stanku, še vedno niso sredstva v celoti odvedena na posamezne sklade. 8 % 
sredstev za dnevno varstvo otrok je treba odvajati namreč v tisto občino, kjer 
stalno prebiva upravičenec do otroškega dodatka. Tako se odvajajo s strani 
posameznih delovnih organizacij plačana sredstva v mnoge občinske sklade in 
tudi v druge republike. Služba družbenega knjigovodstva v Ljubljani je spo- 
ročila, da se je na računu 501-653-3 »sklad temeljne skupnosti otroškega varstva 
za občine v Ljubljani« zbralo glede na izplačane osebne dohodke od 1. 1. do 
30. 6. 1968, 972 300 dinarjev ali 77 ®/o glede na statistično izračunana sredstva 
za te namene. Na računu še niso sredstva za mesec junij 1968, ki se zbirajo na 
račun 842-001 »prehodni račun prispevka za neposredno otroško varstvo in 
otroški dodatek«, ki ga plačujejo delovne organizacije občinam stalnega pre- 
bivališča delavcev. Prispevek za otroški dodatek se je plačeval v januarju in 
februarju še po stopnji 1,5% na sklad otroškega dodatka in, šele s 1. marcem 
pa po stopnji 1,8 %. Nekatere delovne organizacije so razlike 0,3 % odvedle 
dodatno. Ta dodatni odvod se je razdelil v smislu zakona na 90 %>, 8 % in 2 %. 
Prispevki, odvedeni po stopnji 1,5%, so bili razdeljeni le v primeru, če je to 
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zahtevala delovna organizacija s posebnim stornom. Pri službi družbenega knji- 
govodstva v Ljubljani in v okolici se je to v večini primerov izvršilo. Zaenkrat 
še nimamo pregleda, če je tako tudi v drugih podružnicah službe družbenega 
knjigovodstva, kar se bo ugotovilo šele s kontrolo. Zaradi tega je mogoče, da 
niso bili tako za občinske sklade kot tudi za republiški sklad obračunani, ozi- 
roma razdeljeni zneski iz meseca januarja in februarja 1968. Služba družbenega 
knjigovodstva je zagotovila, da bo to pregledala tekom leta. Iniciativni odbor 
za ustanovitev republiške skupnosti otroškega varstva je sproti spremljal do- 
tekanje sredstev v sklade. Zaradi slabega dotoka je večkrat interveniral pri 
republiškem zavodu za socialno zavarovanje in pri službi družbenega knjigo- 
vodstva za Slovenijo. 

Na območju komunalnega zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani je še 
drug problem, ki upravičeno razburja občane. Ob koncu meseca junija je bilo 
še vedno nerešenih približno 13 000 vlog za priznanje pravice do otroškega do- 
datka. Tudi v tem primeru sta iniciativni odbor in republiška skupnost otro- 
škega varstva odločno intervenirala, vendar je bilo kljub temu 12. 7. 1968 še 
vedno v Ljubljani 8397 nerešenih vlog. Na komunalnem zavodu sodijo, da je 
na podružnicah Domžale, Kočevje, Kamnik, Vrhnika in Trbovlje še približno 
1000 nerešenih vlog. Ostali komunalni zavodi imajo le malo nerešenih vlog, 
največ jih je še pri komunalnem zavodu v Novi Gorici in sicer približno 450. 
Pol leta po sprejemu tega zakona ni opravičila za tako stanje. 

Prikazala sem le najosnovnejše podatke, podrobnejši podatki in analize 
problemov so zbrani v gradivu ustanovne skupščine republiške skupnosti otro- 
škega varstva, ki je bila 27. junija 1968. Gradivo in dokumenti, ki jih je sprejela 
ta skupščina, bodo predloženi zboru v obravnavo'. Tako bomo lahko pravočasno 
sprejeli potrebne ukrepe in predpise za naslednje leto. Poslanec dr. Stjepan 
Bunta bo dobil pismeni odgovor. 

Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Ali želi poslanec dr. Bunta postaviti 
dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Be- 
sedo ima tovariš dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Med nekaterimi zdravstvenimi delavci v Mariboru, 
predvsem tistimi, ki delajo v medicini dela, je zadnje čase nastalo precejšnje 
nezadovoljstvo, ki izvira iz naslednjega: 

Pred približno enim mesecem je prišlo na zavod za zdravstveno varstvo 
v Mariboru pismeno sporočilo, da se po sklepu 10. redne seje sveta zavoda SR 
Slovenije za zdravstvo in tehnično varnost le-ta preimenuje tako, da bo od 
dneva vpisa spremembe imena v register zavodov pri okrožnem gospodarskem 
sodišču v Ljubljani posloval pod imenom »Zavod SR Slovenije za varstvo pri 
delu« s sedežem v Ljubljani. Isti zavod je maja letos poslal nekaterim zdrav- 
stvenim zavodom z območja našega zdravstvenega centra dopis, s katerim spo- 
roča, da bo v letu 1968/1969 organiziral podiplomski študij iz medicine dela. 
Ker so med delavci v medicini dela v Mariboru tudi taki, ki so člani sveta repu- 
bliškega zdravstvenega centra in tudi njegove komisije za zdravstveno varstvo, 
se upravičeno vprašujejo, zakaj vsaj po tej. liniji niso bili obveščeni o preimeno- 
vanju in o preusmeritvi tega zavoda oziroma o organizaciji tečaja iz medicine 
dela. Vsekakor kažejo nekateri znaki, da je sektor za medicino dela v tem 
zavodu, ki je doslej opravljal posamezne naloge s področja medicine dela v 
odmiranju, kar še posebej potrjuje navedeno preimenovanje. 
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Pri vsem tem se postavlja naslednje vprašanje: ali naj zavod SR Slovenije 
za varstvo pri delu še naprej opravlja nekatere naloge republiškega strokovnega 
vrha s področja medicine dela, oziroma, če za to sploh izpolnjuje potrebne stro- 
kovne pogoje? Ali lahko ta zavod brez dovolitve zdravstvene službe organizira 
podiplomsko izpopolnjevanje iz medicine dela? In dalje: ker se je ta zavod 
zgradil predvsem iz sredstev sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev in ker 
je ob ustanovitvi tudi prevzel vsa sredstva za delo bivšega oddelka za higieno 
dela zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo, se postavlja vprašanje: ali se 
bodo torej ta sredstva, vložena svoj čas v zdravstveno varstvo delavcev, vrnila 
nazaj zdravstveni službi? Osnovna naloga službe medicine dela je namreč skrb 
za zdravje delavcev. Analize pa kažejo, da rezultati zdravstvenega varstva 
delavcev v Sloveniji močno zaostajajo za rezultati zdravstvenega varstva ostalih 
skupin naših zavarovancev. Primer zavoda SR Slovenije za varstvo pri delu še 
bolj izstopa kot primer nezadostne zainteresiranosti in pomanjkljive odgovor- 
nosti pristojnih republiških organov. 

Prosil bi torej, da dobim na postavljena vprašanja, bodisi od predstavnika 
izvršnega sveta, ki je ustanovitelj tega zavoda, ali od predstavnika sekretariata, 
jasen odgovor danes ali na prihodnji seji. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali lahko predstavnik izvršnega 
sveta odgovori danes ali na prihodnji seji? (Na prihodnji seji.) Želi še kdo 
postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) 

Na zadnji seji je poslanec Jože Oblak prosil, naj predstavnik izvršnega 
sveta pove mnenje izvršnega sveta o njegovem predlogu, da naj odstopi repu- 
bliški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. Obveščen sem, da je izvršni 
svet o tem vprašanju razpravljal na svoji 30. seji dne 17. junija 1968 in da 
bo stališče izvršnega sveta o tem vprašanju na današnji seji zbora tolmačil 
tovariš Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Tovarišica Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo 
je 13. junija 1968. leta poslala predsedniku izvršnega sveta Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije pismo s tole vsebino: »Tovariš predsednik! Sporo- 
čam vam, da mi je poslanec socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije Jože Oblak na zadnji seji tega zbora izrekel ne- 
zaupnico in mi predlagal, da odstopim. Glede na to prosim izvršni svet Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, da oceni moje delo v sekretariatu in 
pove, kaj sodi o tem predlogu navedenega poslanca.« 

Izvršni svet je obravnaval vsebino pisma ter izrekel ob tej priložnosti vse 
zaupanje tovarišici Majdi Gaspari glede njenega osebnega dela v sekretariatu 
kot tudi glede izvrševanja nalog, ki jih nalaga sekretariatu izvršni svet in 
drugi organi v republiki. Ugotovil je, da je bilo v zadnjem letu opravljeno 
veliko delo pri oblikovanju sistema zdravstvenega zavarovanja in varstva, 
invalidskega varstva, otroškega varstva in socialnega varstva, pri čemer je 
bila prav vloga republiškega sekretariata nadvse pomembna. K temu je ne- 
dvomno mnogo prispevala osebnost predstojnika tega sekretariata, ki s polno 
družbeno odgovornostjo opravlja svoje naloge. Prav tako so bile v tem času 
opravljene mnoge naloge, ki smo jih iz dneva v dan nalagali temu upravnemu 
organu in tudi vsakdanje delo pri opravljanju nalog na vseh teh področjih. 
S sodelovanjem z drugimi strokovnimi in družbeno-političnimi organizmi je 
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bila v tem času postavljena metoda dela, ki bo prav gotovo rodila sadove. 
Skoraj vsa gradiva, ki so bila obravnavana v izvršnem svetu, skupščini in pred- 
vsem v tem zboru, so plod sekretariata pod vodstvom tovarišice Majde Gaspari. 

Ko ocenjujemo njegovo delo, moramo vsekakor upoštevati delovne raz- 
mere v tem sekretariatu. Pred tremi leti je imel 48 delavcev, danes jih ima le 
še 35 ali kar 27,1!% manj. Sredstva za redno dejavnost so se zmanjšala za 
3,5 °/o, za osebne dohodke pa celo za 12,6 %. V letošnjem letu prejema repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo za redno dejavnost le 1 130 000 
dinarjev, medtem ko dajemo za dejavnost zavoda Socialistične republike Slo- 
venije za zdravstveno varstvo, republiškemu zdravstvenemu centru in drugim 
zavodom iz proračuna 1 900 000 dinarjev. Prav tako kot v drugih republiških 
upravnih organih, je delo v sekretariatu slabo nagrajeno in strokovni delavci 
odhajajo na druga delovna mesta, oziroma se za delo v njem nočejo odločiti. 
Na razpis novih delovnih mest v invalidsko-borčevskem oddelku se prav iz teh 
razlogov ni prijavil nihče. 

Glede na vse to izvršni svet meni, da tovarišica Majda Gaspari, republiški 
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo povsem v redu in kvalitetno opravlja 
svoje delo. 

Izvršni svet izjavlja, da ji popolnoma zaupa. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: 2eli še kdo postaviti poslansko 
vprašanje? (Ne.) Ker ni novih vprašanj, zaključujem 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga stališč SR Slovenije o sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja prebivalstva. Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli 
predlog stališč o predlogu sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega var- 
stva in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva, ki ga je predložila skupna 
komisija republiškega zbora in socialno-zdravstvenega zbora ter poročilo zako- 
nodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno obrazložitev k predloženim stališčem bo v imenu predlagatelja dal 
tovariš Drago Benčina, predsednik odbora za zdravstvo in socialno politiko 
republiškega zbora in predsednik te komisije. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na seji republiškega in socialno-zdravstvenega zbora 12. junija 1968 je bila 
imenovana skupna komisija obeh zborov z nalogo, da pripravi stališča k pred- 
logu za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavaro- 
vanja prebivalstva. Ta sklep je bil sprejet na osnovi obravnave obeh zborov 
o zveznem predlogu in hkrati tudi o predlogu delovne skupine poslancev in 
strokovnjakov Skupščine Socialistične republike Slovenije za izpopolnitev si- 
stema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Komisija je pri- 
pravila predlog stališč na osnovi izdelanega predloga za izpopolnitev sistema 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja in poročila delovne sku- 
pine, ki ga je dal na skupni seji podpredsednik izvršnega sveta, tovariš Vinko 
Hafner. Predvsem pa je predlog stališč rezultat najširše javne razprave, ki je 
bila v naši republiki o obeh predlogih v mesecu maju in juniju. 

Dovolite mi, da z nekaj besedami opišem potek javne razprave in da pred- 
vsem omenim tista vprašanja, ki so bila v središču njene pozornosti. 
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Organizator javnih razprav so bile občinske organizacije Socialistične zveze 
in občinski sindikalni sveti ob pomoči sekcije za socialno-zdravstvena vprašanja 
pri republiški konferenci socialistične zveze in republiškega sindikalnega sveta. 
Razprave so organizirali tudi samoupravni organi socialnega zavarovanja, 
zdravstveni centri, strokovne organizacije s področja zdravstva, občinske skup- 
ščine in drugi zainteresirani organi. Komisija za spremljanje javne razprave 
je prejela nad 60 poročil. Iz njih je mogoče povzeti vsebino, predloge in stališča, 
ki so bila prejeta v javni razpravi. Lahko trdimo, da je bila javna razprava 
v naši republiki o obeh predlogih dobro organizirana in skrbno pripravljena. 
Omejila se ni samo na podrobno obravnavo predloga zvezne skupščine in pred- 
loga delovne skupine poslancev in strokovnjakov naše skupščine, marveč je tudi 
kritično analizirala sedanje stanje zdravstvenega varstva v naši republiki in 
organizacijo zdravstvenega zavarovanja. 

Najvažnejša ugotovitev, ki izhaja iz sprejetih poročil, je, da je razprava 
dala enotno podporo predlogu delovne skupine poslancev in strokovnjakov 
naše skupščine. Ugotovljeno je bilo, da ta koncept upošteva specifičnost naše 
republike in da je treba sedanji sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja izpopolnjevati in razvijati tako, da bo postopoma prerasel v okviru 
republike v enotno nacionalno zdravstveno zavarovanje. Povsod je jasno prišlo 
do izraza stališče, da zvezni predlog ni sprejemljiv, ker ne upošteva specifič- 
nosti družbenoekonomskega razvoja republik dosežene ravni zdravstvenega 
varstva, patologije in zdravstvene prosvetljenosti prebivalstva ter razvitosti in 
organizacije zdravstvene službe. Vse razprave so bile tudi enotne v oceni, da 
zvezni predlog ne daje jamstva za hitre in uspešne rešitve problemov na pod- 
ročju zdravstvenega zavarovanja. Udeleženci razprav so povsod izrazili bojazen, 
da bi pomenilo uresničevanje zveznega predloga znižanje dosežene ravni zdrav- 
stvenega varstva na določenih območjih, predvsem, pa znižanje ravni zdravstve- 
nega varstva aktivnih zavarovancev in delavcev. Na vseh razpravah so bili 
enotnega mnenja, da ni umestna graditev povsem novega sistema zdravstvenega 
zavarovanja kot predvideva zvezni predlog s tremi oziroma štirimi sistemi, 
marveč je treba sedanji sistem izpopolniti predvsem kar zadeva samoupravo 
zavarovancev, večjo zainteresiranost delovnih organizacij, družbeno-političnih 
skupnosti in zdravstvene službe v razvoju zdravstvenega varstva in racional- 
nejšo uporabo razpoložljivih sredstev. 

Poudarjeno je bilo, da obstoječega sistema ne moremo v celoti negativno 
oceniti, saj so bili doseženi nekateri uspehi na področju zdravstvenega varstva 
in tudi pri organizaciji zdravstvenega zavarovanja. S tem seveda ni rečeno, 
da ne bi bilo treba odpraviti določenih pomanjkljivosti, ki se predvsem kažejo 
kot posledica dejstva, da so bile doslej skoraj vse pravice zavarovancev in de- 
lavcev določene z zveznimi predpisi, za zbiranje potrebnih sredstev pa so bile 
odgovorne samoupravne skupnosti zavarovancev. Udeleženci javne razprave 
so povsem pravilno ugotovili, da se zvezni predlog od predloga naše delovne 
skupine sicer ne razlikuje glede osnovnih ciljev, ki jih želimo doseči s predla- 
ganimi spremembami, kot na primer, da bodo delovni ljudje, združeni v svojih 
samoupravnih organizacijah, samostojno in odločilno vplivali na določanje 
pravic zdravstvenega varstva in na materialna gibanja ter na odnose na tem 
področju, da se bodo skladno z rastjo proizvodnje in produktivnosti dela ter 
nacionalnega dohodka razširjale materialne osnove zdravstvenega varstva, da 
se vzpostavi medsebojnost pravic, ki jih zagotavljajo zavarovanci v okviru 
skupnosti zavarovanja na podlagi samoupravnega odločanja, da bosta določena 
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mesto in obveznost zavarovancev in delovnih organizacij, skupnosti zavarovanja, 
zdravstvenih zavodov in družbeno-političnih skupnosti v celotnem sistemu ter 
da bo njihovo medsebojno razmerje temeljilo na ekonomskih in poslovnih 
načelih in materialnih interesih in potrebah zavarovancev in vse družbe; da 
se z razširitvijo osnovnih problemov financiranja in organizacije zdravstvene 
službe ob doslednejši uporabi načel samoupravljanja in dohodka v tej družbeni 
dejavnosti ustvarijo pogoji za napredek zdravstvene službe po načelih sodob- 
nejše organizacije dela ter pospešijo integracijski procesi. Istočasno je bila po- 
udarjena nujnost ohranitve enotnega sistema zdravstvenega zavarovanja in 
opozorjeno na negativne posledice delitve sedanje organizacije zdravstvenega 
zavarovanja na tri oblike kot to predvideva zvezni predlog. S tem v zvezi 
je javna razprava pokazala na naslednje negativne posledice, če bi prišlo do 
sprememb, predvidenih v zveznem predlogu. Večji del regulative obsega in 
pravic njihovega materialnega kritja bi bil odtegnjen samoupravi zavarovancev. 
Glede financiranja osnovnega zdravstvenega varstva bi se vrnili na proračunski 
sistem. Znižala bi se rast zdravstvenega varstva delavcev, ker bi se del sredstev, 
ki jih ustvarjajo delavci, prelival v korist drugih kategorij prebivalstva. Pove- 
čali bi se režijski stroški v zvezi z organizacijo novih oblik zdravstvenega 
zavarovanja. Prizadeta bi bila sedanja enotnost zdravstvenega varstva, kar ni 
v skladu s prizadevanji, da bi to službo pocenili in ji hkrati zagotovili sodobno 
strokovno raven. 

Poudarjeno je bilo, da ohranitev osnovnega zdravstvenega varstva v okviru 
enotnega zdravstvenega zavarovanja ne izključuje diferenciranega obravna- 
vanja drugih kategorij zdravstvenega varstva znotraj obstoječega sistema 
zdravstvenega zavarovanja. 

Glede materialne odgovornosti delovnih organizacij za skrb za zdravje 
svojih delavcev, predvsem za preprečevanje nesreč pri delu in poklicnih obo- 
lenj je bilo enotno mnenje, da ni potrebno za to ustanavljati posebnega zava- 
rovanja. Po mnenju nekaterih se to vprašanje lahko uredi z različno višino 
dodatnega prispevka, po potrebi tudi z izrednim prispevkom s strani tistih 
delovnih organizacij, ki imajo visoko obolevnost, oziroma veliko nesreč pri 
delu in kljub temu ne izpolnjujejo obveznosti za preprečevanje nesreč pri delu 
in poklicnih obolenj. 

Udeleženci javne razprave so bili mnenja, da izločitev zavarovanja za pri- 
mer nesreč pri delu ali poklicnih obolenj iz enotnega zavarovanja ne vodi k celo- 
viti orientaciji delovne organizacije za preventivno in vsestransko sanacijo 
delovnih pogojev. Pri tem je treba upoštevati, da družbena delitev dela objek- 
tivno poraja določene rizike, ki jih tudi z najuspešnejšimi preventivnimi ukrepi 
ni mogoče povsem odpraviti. Javna razprav je tudi poudarila, da je obseg 
zdravstvenega varstva določen z zveznim predlogom pod nivojem, ki ga pri 
nas že uživajo tudi kmečki zavarovanci in celo nezavarovane osebe. V raz- 
pravah je bilo poudarjeno, da predvidene spremembe nikakor ne bi smele 
imeti za posledico znižanje sedanjega nivoja zdravstvenega varstva. Sedanji 
obseg in raven zdravstvenega varstva delavcev in njihovih družinskih članov 
ne smemo zmanjšati niti neposredno niti posredno s participacijo. Nasprotno, 
opozorjeno je bilo, da je treba bolj poudariti nujnost, da se zdravstveno zava- 
rovanje družinskih članov ne obravnava kot manj pomembno. Nekateri udele- 
ženci javne razprave so predlagali, naj republika določi minimum osnovnega 
zdravstvenega varstva, s katerim bi morali zajeti več tistih obolenj, ki so značil- 
na za Slovenijo. Enotno je bilo tudi stališče, da je treba organizacijo zdravstve- 
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nega zavarovanja osnovati na teritorialnem in ne na podjetniškem načelu. 
Občani so poudarili, da ima teritorialno načelo mnoge prednosti, saj daje večje 
možnosti za enotnejše urejanje pravic in dolžnosti zavarovancev ter za organi- 
zacijo bolj učinkovite in bolj racionalne zdravstvene službe, s katero je edino 
mogoče uresničiti pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. 
S tem v zvezi je prišla do izraza tudi težnja, da je treba formirati močne skup- 
nosti socialnega zavarovanja in da naj se z republiškim zakonom omogočijo 
kriteriji in pogoji za ustanovitev teh skupnosti. 

Kar zadeva vlogo družbeno-političnih skupnosti pri izvajanju zdravstve- 
nega varstva in zavarovanja, je bilo v razpravah ugotovljeno, da je treba nujno 
krepiti vlogo občin in republik. Te morajo postati osnovni nosilci zdravstvene 
politike na svojem območju, skrbeti za materialno osnovo zdravstvenega var- 
stva, predvsem za hitrejši razvoj samouprave v zdravstvenem varstvu in zava- 
rovanju. Za dosego tega cilja je treba v republiki in v regijah čimprej izdelati 
programe razvoja zdravstvenega varstva, ki naj zagotovijo dolgoročnejši in 
skladnejši razvoj zdravstvenega varstva z družbeno-ekonomskim razvojem. 

Glede nadaljnjega razvoja samoupravljanja na področju zdravstvenega 
varstva in zavarovanja je bilo v razpravi izraženo mnenje, da tudi slovenski 
koncept glede tega še ni dovolj proučen in konkretiziran. Pri nadaljnji izpo- 
polnitvi tega koncepta bi bilo treba iskati boljše rešitve v smeri trdnejše 
povezave med zavarovanci, zdravstveno službo, delovnimi organizacijami in 
družbeno-političnimi skupnostmi. Povsod je bilo podprto stališče, naj se samo- 
upravljanje razvija v smeri, kjer bo neposredni koristnik, to je zavarovanec, 
kar največ odločal o organizaciji, potrošnji in o oblikah zdravstvenega varstva. 

V vseh razpravah so bila enotno sprejeta stališča, naj bi federacija na 
področju zdravstvenega zavarovanja sprejela le splošni zakon, s katerim naj bi 
določila splošna načela in tiste oblike zdravstvenega varstva, ki morajo biti 
zagotovljene vsemu prebivalstvu. Potrebna sredstva za zagotovitev osnovnega 
zdravstvenega varstva prebivalcev na območjih, ki niso dosegla poprečne stop- 
nje gospodarskega razvoja, naj se zagotovijo z ustreznim sistemom financiranja 
družbeno-političnih skupnosti. Zaradi specifičnosti v posameznih-republikah in 
tudi v posameznih območjih znotraj republik ni mogoče sprejeti enotnih 
rešitev v merilu federacije niti republike. O obsegu pravic naj bi predvsem 
odločali samoupravni organi zdravstvenega zavarovanja v skladu z družbe- 
nimi zmogljivostmi na svojem območju. Zvezni zakon naj po mnenju vseh ude- 
ležencev razprav tudi ne posega v organizacijo zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvene službe, ker sodi to v pristojnost republik. 

Ob teh osnovnih vprašanjih, ki so bila v ospredju javne razprave, so pone- 
kod kritično analizirali tudi druge probleme zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvene službe. Poudarjeno je bilo, da ni mogoče več odlašati s spremembami 
v sistemu financiranja zdravstvenega varstva, da je treba reorganizirati hospi- 
talno zdravstveno službo in dokončno organizirati osnovno zdravstveno službo. 
Zato je treba čimprej sprejeti normative in standarde za delo zdravstvenih 
zavodov. V mnogih krajih so opozorili na še vedno zelo visoke stroške za 
evidenco, statistiko in administracijo v zdravstvenem zavarovanju. Zavzeli so 
se za poenotenje evidence in statistike, za njeno pocenitev, predvsem pa za 
uskladitev z dejanskimi potrebami. 

To je le nekaj najbistvenejših pripomb in mnenj, ki so bila dana na skoraj 
dvomesečnih javnih razpravah v naši republiki o predlogu za izpopolnitev 
sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Na kratko lahko 
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torej ugotovimo, da so bile o vseh bistvenih vprašanjih razprave povsem enotne 
in da je bila dana soglasna podpora konceptu za izpopolnitev sistema zdrav- 
stvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ki ga je pripravila delovna sku- 
pina poslancev in strokovnjakov naše skupščine. Komisija je bila mnenja, da o 
stališčih, ki naj jih posreduje naša skupščina zvezni skupščini, ne bi kazalo 
že navajati konkretnih rešitev o organizaciji zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja v naši republiki. Predložena stališča se namreč nanašajo 
samo na zvezni predlog sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva, ki ga je sprejela zvezna skupšična 
meseca februarja kot gradivo za javno razpravo. Konkretne rešitve za izpopol- 
nitev sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja v naši republiki se še 
izdelujejo in bodo predmet razprav v drugi fazi, ko bodo pripravljeni toza- 
devni zakonski osnutki. 

S tem je zaključena prva faza javne razprave, v kateri so pristojna skup- 
ščinska telesa, organizacije Socialistične zveze, sindikalne organizacije, skupnosti 
socialnega zavarovanja in druge organizacije sprejele temeljna izhodišča za 
izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

Komisija za pripravo predloga stališč je obravnavala tudi predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju. 
O tem zakonskem predlogu, ki ga je pripravila delovna skupina poslancev in 
strokovnjakov, so razpravljali tudi pristojni skupščinski odbori in posredovali 
svoja mnenja izvršnemu svetu v smislu sklepa republiškega zbora, ki je na seji 
12. junija 1968 ugotovil, da je treba predlagati zveznemu organu spremembo 
tega zakona. Pri tem je bilo upoštevano mnenje, da ni mogoče čakati na uvelja- 
vitev predlaganih sprememb do leta 1970, pač pa je treba uveljaviti določene 
spremembe že s 1. januarjem prihodnjega leta. Tako pri pripravi kot tudi pri 
obravnavi predloga za spremembo in dopolnitev temeljnega zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju se je izhajalo s stališča, naj se prenese odločanje, pred- 
vsem o načinu uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja, v večji meri 
na samoupravne organe skupnosti socialnega zavarovanja in posredno s tem 
tudi na same zavarovance. Zato predlog za spremembo' in dopolnitev temeljnega 
zakona o zdravstvenem zavarovanju ne posega globlje v celotno zgradbo 
zakona, marveč teži le za tem, da se odpravijo nekatere ovire za večjo afirma- 
cijo in pristojnosti samoupravnih organov zavarovancev. 

Izvršni naše skupščine je na osnovi tega sklepa ter danih mnenj pristojnih 
skupščinskih teles že posredoval predsedniku ZIS predlog zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju. Značil- 
nost tega zakonskega predloga, s katerim se strinja tudi komisija obeh zborov, 
so predvsem naslednje: ne gre za sistemske spremembe, saj bi te terjale pred- 
vsem nov zakon. Predlagane spremembe in dopolnitve odpravljajo tiste ovire, 
ob katere zadeva samoupravljanje zavarovancev. Dani so tudi predlogi za pre- 
nos nekaterih pristojnosti z normativnega področja v samoupravno dogovar- 
janje zavarovancev, Predlagane spremembe s področja financiranja imajo na- 
men preprečiti deficite in sanirati finančno stanje tako v skladih zdravstvenega 
zavarovanja kot tudi v zdravstvenih zavodih. Predlog razširja možnost reguli- 
ranja obveznosti med skladi in zavarovanci, kar odpira možnosti za širše samo- 
upravno odločanje zavarovancev in za reguliranje finančnih razmerij med 
skladi, zavarovanci in zdravstveno službo. 

Glede na navedene ugotovitve, predvsem pa na najširšo razpravo v naši 
republiki, predlagam v imenu komisije, da sprejmete predlog stališč k predlogu 
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sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zava- 
rovanja prebivalstva, ki naj jih naša skupščina posreduje zvezni skupščini. 

Dovolite, da opozorim še na dve spremembi v predlogu stališč, ki sta 
redakcijskega značaja, poleg tistih, ki jih ugotavlja in predlaga zakonodajno- 
pravna komisija naše skupščine. Na 3. strani pod drugo alineo, kjer se začne 
odstavek »uresničitev zveznega predloga itd.«, se v 6. vrsti zamenja beseda 
»gospodarsko« z besedo »gospodarno«. Na 5. strani pod arabsko številko 2, v 
drugem odstavku, četrti stavek, se beseda »konkretneje« zamenja z besedo 
»kompleksnej e«. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi predstavnik izvršnega sveta 
obrazložiti stališča izvršnega sveta do predloženega akta? (Ne.) Odpiram raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Skup- 
ščina občine Idrija je na seji 25. junija letos razpravljala o zveznem predlogu 
sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega jvarstva in zdravstvenega zava- 
rovanja prebivalstva. Po živahni razpravi so odborniki v celoti in soglasno pod- 
prli stališča o predlogu sistema, za zagotovitev osnovnega zdravstvenega zava- 
rovanja in zdravstvenega varstva prebivalstva, ki jih je pripravila skupna ko- 
misija republiškega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

V razpravi na omenjeni seji je bilo tudi postavljeno vprašanje: kaj pa, 
če zvezna skupščina ne bo sprejela naših stališč, to je stališč Skupščine SR Slo- 
venije? Zato so mi naročili, da zveznim poslancem iz naše republike toplo pri- 
poročim, da se dodobra seznanijo z vsemi dejstvi, argumenti in okoliščinami, 
na katerih slone naša stališča, da bodo lahko zvezni skupščini dokazali, da bi 
realizacija zveznega predloga pomenila za Slovenijo korak nazaj in, po mojem 
osebnem prepričanju, kar precejšen korak. Menim, da zvezni poslanci iz naše 
republike ne bi smeli imeti težjega dela v zvezni skupščini, posebno še ob 
upoštevanju dejstva, da so naša stališča dobila v nekajmesečni, zelo široki in 
razvejani razpravi vsestransko in celo spontano podporo. To dejstvo nesporno 
ponovno dokazuje, da občani — zavarovanci dejansko zahtevajo več samo- 
upravljanja in manj etatističnih posegov na, za njih tako občutljivih področjih. 
K optimističnemu predvidevanju, da bodo naša stališča upoštevana v zvezni 
skupščini, se nagibam tudi zaradi vsebinsko novih stališč, sprejetih na zadnji 
skupni seji zveznega zbora, gospodarskega zbora in zbora narodov. V njih je 
rečeno, da je treba razvijati sodelovanje z republikami na kvalitetno drugačni 
osnovi, kar zadeva razmejitev pravic in odgovornosti ter nenehno medsebojno 
obveščanje in usklajevanje stališč in akcij. Hvala. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Še kdo želi razpravljati? Besedo 
ima tovariš Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Tovarišice in tovariši poslanci. Ne bi želel razpravljati 
o tem, ali podpiramo ali ne podpiramo stališča, ki so zavzeta v tem predlogu, 
vendar bi rad glede številke 4. v predlogu stališč prosil za pojasnilo. 

Pri tej točki govorimo o načelu vzajemnosti in solidarnosti, prepričani, da 
lahko to načelo in možnost samouprave zagotovita večje in ekonomsko močne 
komunalne skupnosti. Moti me pa nadaljnje besedilo, ki pravi: »območjem, ki 
niso dosegla stopnje poprečne razvitosti, je treba nuditi pomoč z ustreznimi 
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rešitvami v sistemu financiranja družbeno-političnih skupnosti.« Ali smatramo 
s tem, da je treba v okviru ene komunalne skupnosti deliti ta območja na 
tista, ki so bolj ali manj razvita? Namreč, če sprejemamo načelo vzajemnosti 
in solidarnosti v okviru ene zavarovalne skupnosti na širšem območju, denimo 
republike ali zveze, zakaj naj bi potem morala tista območja, ki niso dosegla 
določene poprečne razvitosti, financirati družbeno-politične skupnosti iz davkov 
ali iz kakršnihkoli drugi dajatev. To me moti in prosim za pojasnilo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Nisem sicer poklican, da tolmačim, 
vendar razumem to tako, da so območja, ki se navajajo, mišljena za druge 
republike. Vemo, da je v tezah zahteva po ustanovitvi enega centralnega 
sklada, zahteva po prelivanju sredstev in tako naprej. Mi smo se pa izrekli za 
to, da naj se tem območjem pomaga, vendar ne s prelivanjem sredstev prek 
skladov, marveč z ustreznimi instrumenti financiranja družbeno-političnih 
skupnosti, oziroma s pomočjo skladov za nerazvita območja. 

Se kdo želi razpravljati? Besedo ima dr. Milan Štrukelj, predstavnik Slo- 
venskega zdravniškega društva. 

Dr. Milan Štrukelj: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
poslanci. Čast mi je, da pozdravim ta zbor v imenu Slovenskega zdravniškega 
društva. Z zadovoljstvom ugotavljam, da se sodelovanje med tem zborom in 
zdravniškim društvom izboljšuje in poglablja. Sodelovanje je obojestransko. 
Društvo ne samo pazljivo spremlja gradivo in delo tega zbora, marveč z 
njim tudi aktivno sodeluje. Primer takega sodelovanja je tudi vprašanje zvez- 
nega predloga o sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
ki je danes na dnevnem redu. Slovenski zdravniki so že na drugem kongresu, 
aprila letos, posvetili temu zveznemu predlogu vso pozornost. Kasneje je 
sekretariat, oziroma glavni odbor Slovenskega zdravniškega društva izdelal in 
formuliral stališča še v posebnem dokumentu, ki ga je posredoval vsem. pri- 
stojnim forumom, na prvem mestu seveda temu zboru oziroma Skupščini SR 
Slovenije. Ce danes primerjamo naša stališča z republiškim predlogom, ugo- 
tovimo popolno soglasje v vseh bistvenih točkah. Zato lahko s tem večjo' pravico 
izrazim v imenu Slovenskega zdravniškega društva popolno soglasje s stališči 
Skupščine SR Slovenije o sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zava- 
rovanja in jim nudimo vso podporo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima dr. Boris Sušteršič. 

Dr. Boris Sušteršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Omenil bi samo dva problema, ki sta jih sprožila tovariša Oblak in Sreš. 

Mislim, da naša stališča res niso popolnoma jasna ,in včasih v njih le do- 
puščamo razne kombinacije. Tovariš predsednik je razložil, kaj je mislil on 
in skupina, ki je sestavljala ta predlog. Toda stališča so glede tega medla, s 
čimer se distanciramo od problemov, ki nastajajo v tej zvezi. Zato mislim, da 
bi morala biti ta stališča glede tega zelo jasna in pokazati bi morali, kaj s tem 
mislimo. Tovariš Oblak je tudi omenil, kaj bi bilo, če ti naši predlogi ne bi 
bili sprejeti. Stališča bi tudi morala imeti zaključek, ki bi ne bil tako strokoven, 
marveč bi moral imeti določen političen prizvok. Smatram in verjetno tudi naš 
zbor, da bi bil zakon na podlagi teh tez za našo republiko nesprejemljiv. Dvo- 
mim, da bi se ga upal zagovarjati. Kdo bi si ga upal izpeljavati na našem ob- 
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močju. Tako stališče mora dobiti dokončno težo v svojem zaključku. To je samo 
moje mnenje, ne dajem pa nobenega dokončnega mnenja, kaj lahko povzroči 
tak zakon ne samo v zavarovanju in zdravstvenem varstvu, ampak tudi na 
političnem področju. Bodimo jasni z argumenti, kaj lahko povzroči sprejem 
takšnega zakona. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? Besedo ima tova- 
riš Drago Benčina. 

Drago Benčina: Na vprašanje, ki so jih tovariši poslanci postavili, 
sem dolžan dati nekatera pojasnila oziroma odgovore. Predvsem moram reči, 
da smo zvezni skupščini poslali stališča Slovenije v širšem konceptu. Ta mate- 
rial so prejeli tudi vsi poslanci. Ta stališča, ki smo jih izdelali sedaj, pomenijo 
samo izvleček vsega tistega, na kar smo se v širšem dokumentu podrobneje 
sklicevali in analizirali. Menili smo, da predloženi dokument ne sme biti pre- 
več obširen, ker obstaja nevarnost, da ga zvezni poslanci ne bodo dovolj pro- 
učili. Zato naj v strnjeni obliki izraža naša stališča do zveznega koncepta. 
Kdor pa ima seveda večji interes podrobneje seznaniti se z našimi stališči in 
tudi z vzroki, zakaj se zavzemamo za taka stališča in kaj bi pomenilo za Slove- 
nijo sprejem zveznega koncepta, ima to možnost v materialu, ki smo ga pred- 
hodno že poslali vsem, slovenskim zveznim poslancem,, in tudi pristojnim od- 
borom zvezne skupščine. Tako je torej predloženi dokument samo zaključek 
prvotnega obširnejšega materiala, v katerem se naše ugotovitve in stališča nana- 
šajo samo na zvezne teze. Zaradi tega morda marsikoga tudi moti, ko primerja 
naša slovenska stališča z zveznimi tezami, da nekatere stvari niso še dovolj 
jasne. Tako je na primer tovariš Štefan Sreš postavil vprašanje, kako tolmačimo 
vzajemnost in solidarnost, kar je navedeno na 5. strani. V zaključku stališč se 
nikakor nismo mogli izogniti temu, da ne bi nekaj rekli tudi o načelu vzajemnosti 
in solidarnosti. Vendar smo pri tem mislili na vzajemnost in solidarnost 
v jugoslovanskem merilu. Veste, dia se v stališčih, ki jih predlagata zveza, 
precej pledira za to, da bi morali biti vzajemnost in solidarnost zgrajeni 
na jugoslovanskem, območju, zlasti kar zadeva osnovno zdravstveno varstvo 
in da bi se sredstva morala prelivati z ene republike v drugo, prelivala naj bi 
se torej sredstva skladov. Mi smo dokaj jasno povedali že v širšem materialu, 
da smo sicer za to, da zveza predpiše oblike osnovnega zdravstvenega varstva, 
vendar da jih ne kvantificira, marveč naj to prepusti republikam. Ce zveza 
kljub temu misli, da je treba določene pravice uveljaviti za vse občane Jugo- 
slavije, je potem treba zagotoviti ta sredstva in sicer ne s prelivanjem iz zdrav- 
stvenih skladov, marveč z ustreznim proračunskim sistemom,, kakršnega imamo 
že sedaj za potrebe manj razvitih območij. Torej naj se ta, ista sredstva v tem 
primeru namenjajo tudi za napredek zdravstva na določenih območjih, seveda 
če tiste republike, ki prejemajo taka sredstva, menijo, da je to potrebno. Potem 
morajo seveda računati, da teh sredstev ne bo mogoče uporabiti za druge 
namene, kot so, recimo investicije za gospodarstvo in podobno. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker 
se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem najprej 
predlog zakonodajno-pravne komisije za spremembo oziroma dopolnitev pred- 
loga stališč. Kdor je za te spremembe, naj prosim dvigne roko, (Večina poslan- 
cev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da so predlogi zakonodajno-pravne komisije sprejeti. 
Predlagam, da redakcijske popravke, ki jih je dal danes predlagatelj, ob- 

ravnavamo v sklopu celotnega predloga stališč. Zato dajem na glasovanje 
celotni predlog stališč s temi popravki. Kdor je za predlog stališč, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel sklep o stališčih o 
predlogu sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja prebivalstva. 

Obveščam zbor, da je republiški zbor na seji dne 18. julija 1968 zadevni 
sklep sprejel v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo po- 
slovanja skladov zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih zavodov v letu 
1967 in oceno za leto 1968. 

Osnova za razpravo so: poročilo republiškega sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo o poslovanju skladov zdravstvenega zavarovanja in delavcev 
v letu 1967 in 1968, informacija, o stanju skladov in o izvajanju zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov, ki jo je predložil republiški sekretariat za delo, 
poročilo republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o poslovanju 
zdravstvenih zavodov v letu 1967 in o sklepanju pogodb v letu 1968 s poprav- 
kom in dodatkom k temu poročilu. 

Dalje so osnova za razpravo ugotovitve in stališča, sprejeta na posvetovanju 
predstavnikov izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije s komunalnimi skup- 
nostmi socialnega zavarovanja, komunalnih zavodov za socialno zavarovanje, 
zdravstvenih centrov in nekaterih zdravstvenih zavodov z dne 10. julija 1968 
ter poslovno poročilo republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
Slovenije za leto 1967. 

O navedenih poročilih republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo ter o informaciji republiškega sekretariata za delo je razpravljal izvršni 
svet na seji dne 11. julija 1968 in je svoja stališča pismeno posredoval skupščini. 
Omenjena stališča ste prejeli. Prejeli ste tudi poročilo odbora za zdravstvo in 
zdravstveno zavarovanje našega zbora. Ali želi predstavnik republiškega se- 
kretariata za zdravstvo in socialno varstvo še ustno obrazložiti predložena 
gradiva? (Da.) Besedo ima tovarišica Majda Gaspari, republiški sekretar za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Tovariši in tovarišice poslanci. V zvezi s to točko 
dnevnega reda bi vas najprej rada opozorila, da naj služi kot osnova za presojo 
poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev v letu 1967 poročilo 
republiške skupnosti socialnega zavarovanja. Poročilo našega' sekretariata nam- 
reč ni imelo namena ponavljati te ocene, pač pa pokazati le nekaj prvih pri- 
merjav o financiranju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva v 
letošnjem letu. Glede na to, da je bilo poročilo pripravljeno pozneje, se pri 
nekaterih kazalcih razlikuje od poročila skupnosti, njihov vir pa je v obeh pri- 
merih isti. Primerjave letošnje situacije so še nepopolne in tudi niso več povsem 
točne, ker je v zadnjem mesecu prišlo še do nekaterih sprememb na ljubljan- 
skem območju. Popolno sliko bomo imeli šele potem, ko bodo v komunalni 
skupnosti Kranj in Ljubljana zaključili pogodbene dogovore in podpisali vse 
pogodbe. Tudi ocene zaključnih računov zdravstvenih zavodov za leto 1967 še 
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nismo mogli primerjati z ustreznimi kazalci zdravstvene statistike, zlasti s 
tistimi, ki prikazujejo obseg opravljenega dela, ker le-ti še niso na razpolago. 
Zato je izvršni svet naložil republiškemu zavodu za socialno zavarovanje in 
našemu sekretariatu, da v sodelovanju s komunalnimi skupnostmi in regio- 
nalnimi zdravstvenimi centri do konca meseca septembra letos predložita za- 
ključno oceno finančnih programov in pogodbenih razmerij za leto 1968 s 
prognozo finančnega uspeha ob koncu leta in z osnovnimi predpostavkami 
financiranja vseh oblik zdravstvenega zavarovanja delavcev v prihodnjem 
letu. 

O gradivu, ki ga danes ocenjuje in o njem razpravlja vaš zbor, je tekla 
razprava tudi na sestanku komunalnih skupnosti in regionalnih zdravstvenih 
centrov, ki ga je 10. tega meseca sklical izvršni svet. Na tem sestanku so bile 
navedene ugotovitve in sprejeta stališča, ki so vam bila predložena in smiselno 
dopolnjujejo že prej omenjeno gradivo, oziroma konkretizirajo tekoče naloge po- 
sameznih samoupravnih in strokovnih organov. Temu je treba pridružiti še 
stališča izvršnega sveta, ki je 11. tega meseca razpravljal o teh vprašanjih in 
dopolnil seznam konkretnih nalog, ki jih je treba obravnavati še letos, da bi 
tako lahko pripomogli k hitrejšemu reševanju obstoječih neskladij in nasprotij. 

Ce sedaj na kratko soočim razpoložljive kazalce in dogajanja v preteklih 
mesecih s smernicami vašega in republiškega zbora od 3. novembra lani, potem 
lahko ugotovimo nekatere pozitivne premike. Napotilo obeh zborov, da je treba 
najhitreje odpravljati neusklajenost financiranja zdravstvenega zavarovanja in 
doseči večjo sinhronizacijo v delovanju osnovnih dejavnikov na tem področju, 
je prišlo do izraza tako pri saniranju primanjkljajev iz preteklega leta kot tudi 
pri snovanju financiranja v tekočem letu. Glede prvega so bili v vseh komunal- 
nih skupnostih, razen v Murski Soboti, ki ni imela primanjkljaja, sprejeti 
ukrepi za njihovo sanacijo in za dosego likvidnega poslovanja skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja delavcev. 

Ponekod je bilo to mogoče doseči v okviru še razpoložljivih sredstev skla- 
dov, v štirih komunalnih skupnostih pa je bil razpisan izredni prispevek, ki je 
zajel blizu 65 %> vseh primanjkljajev. Razpis izrednega prispevka je naletel 
na precej ostro reakcijo zavarovancev in ne bi smel postati pravilo za uravnava- 
nje izdatkov z njihovimi dohodki. Seveda pa je jasno, da izvora primanjkljajev 
ne bo mogoče v celoti odpraviti, dokler komunalne skupnosti ne bodo mogle 
samostojno uravnavati obsega pravic z višino zbranih sredstev. Napori za likvidno 
poslovanje skladov pa morajo biti kontinuirano prisotni, in tisti, ki so bili pod- 
vzeti letos, že kažejo rezultate, saj se znižuje višina terjatev zdravstvenih zavo- 
dov do skladov zdravstvenega zavarovanja in tudi skrajšuje čas, v katerem 
skladi poravnavajo svoje obveznosti do zdravstvenih zavodov. Tudi v zdravstvenih 
zavodih, ki so zaključili poslovno leto z izgubo, so bili podvzeti ukrepi za sani- 
ranje finančnega stanja. Čeprav je precej zdravstvenih zavodov izkazala izgubo, 
pa je večina uravnala svojo bilanco z izčrpanjem skladov, in je le nekaj zavodov, 
kjer je moralo priti do pravih sanacijskih postopkov. Med nje sodijo tudi kli- 
nične bolnice, ki brez sanacije sploh ne bi mogle normalno poslovati. Sana- 
cijska pogodba je bila s to institucijo podpisana in aktiviran je bil sanacijski 
kredit, ki ga je odobrila republiška skupščina. Hkrati pa vas moram obvestiti, 
da so v tej ustanovi v teku resna prizadevanja za ureditev notranje organiza- 
cije in poslovanja. Svet kliničnih bolnic je 28. julija tega leta sprejel konkreten 
program sanacijskih ukrepov. V okviru teh ukrepov so s 1. 7. 1968 ustavili 
sprejemanje novih delavcev in začeli postopek za upokojitev vseh, ki imajo 
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potrebne pogoje. Ustanovili so posebne komisije, ki bodo v 3 do 4 mesecih 
izdelale novo sistemizacijo delovnih mest v celotnem zavodu, pregledali vso 
administrativno poslovanje in obveznosti zavoda, proučile racionalnejšo organi- 
zacijo in asortiment prehrane. V istem roku bodo proučili možnost za organiza- 
cijo enotne laboratorijske, lekarniške, anastezijske, rentgenske in racionalnejše 
konziliarne službe. Pripravljajo tudi racionalnejšo organizacijo gospodarsko- 
tehničnih obratov in uvedbo enotne nabavne službe za ves zavod. Z vrsto akcij 
so začeli omejevati dopolnilno delo, skrajševati ležalne dni in racionalneje orga- 
nizirati specialistično-ambulantno službo. 

Izvršnemu svetu je bila predložena tudi analiza stanja z ustreznimi pred- 
logi za ureditev finančnega stanja v ostalih bolnišnicah, ki so zaključile poslovno 
leto z izgubo in je republika njihov ustanovitelj. Takšna prizadevanja so v 
teku tudi v nekaterih občinskih skupščinah, ki so kot ustanoviteljice bolnišnic 
ali zdravstvenih domov, morale soočiti z njihovo neuravnovešeno bilanco. Mo- 
ram pa reči, da smo opazili v vseh komunalnih skupnostih, razen v ljubljanski, 
tako pri zdravstvenih zavodih kot komunalnih skupnostih in občinskih skup- 
ščinah, razumevanje in pripravljenost za skupno reševanje nastale situacije. To 
je prišlo v veliko večji meri kot doslej do izraza tudi pri prevzemanju obvez- 
nosti do plačevanja anuitet za naložbe v posamezne zdravstvene objekte. Vse- 
kakor pa velja opozoriti, da sanacija zdravstvenih zavodov s kritjem finančne 
izgube še ne bo dosežena, saj jo mora večinoma spremljati izreden napor 
posamezne delovne skupnosti za preobrazbo organizacije dela in njene večje 
učinkovitosti, kar je dolgotrajnejši proces, do katerega je treba biti strpen in 
ga tudi od zunaj z vsemi močmi spodbujati in podpirati. Zato je vidnejše 
rezultate teh naporov pričakovati v daljšem časovnem obdobju, nekateri pa 
bodo prav gotovo vidni že letos. 

Bistven napredek smo letos zabeležili tudi v usklajevanju interesov in odno- 
sov med plačniki in izvajalci zdravstvenega varstva, saj so bili v 7 komunalnih 
skupnostih splošni sporazumi in vse pogodbe sklenjene prej kot lani in brez 
posredovanja arbitražne komisije. Temu so v dobršni meri pripomogle zgodnje 
priprave, ki so se začele že oktobra lani, ko so bila skupaj s komunalnimi skup- 
nostmi in zdravstvenimi centri zasnovana izhodišča za ureditev delitvenih 
razmerij in pogodbenih dogovorov. Izdelani so bili tudi nekateri elementi za 
večje poenotenje načina plačevanja dela zdravstvenih zavodov in opravljenih 
je bilo veliko usklajevalnih razgovorov vseh komunalnih skupnosti, nekaj pa 
tudi na ravni republike. To je pripomoglo, da so se sestavljena izhodišča kon- 
kretizirala in da so se v precejšnji meri odpravile slabosti, ki smo jim bili 
priča lani. S tem v zvezi zlasti velja opozoriti na naslednje: 

— Iz pravilnikov komunalnih skupnosti so črtali tiste določbe, ki so zava- 
rovancem preprečevale izbiro zdravstvenega zavoda oziroma zdravnika. Pravno 
je torej problem razčiščen, v konkretni praksi pa tu in tam še prihaja do po- 
stopkov, ki niso v skladu s tem principom. 

— Participacija zavarovancev k posameznim zdravstvenim storitvam se je 
uredila bolj enotno na območju vse republike in komunalne skupnosti so jo 
povečale predvsem pri stroških za zdravila in pri zobozdravstvenem varstvu. 

— Medicinska rehabilitacija in zdravljenje v naravnih zdraviliščih je bilo 
obseženo v programu zdravstvenega varstva, ki ga financirajo skladi zdravstve- 
nega zavarovanja delavcev. Predlagano je sicer bilo, naj bi v ta namen razpo- 
redili 2,0/o sredstev namenjenih za zdravstveno varstvo. Iz primerjave se vidi, 
da je tolikšen delež zagotovila le ljubljanska skupnost, druge pa manj, vendar 
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znatno več, kot v preteklem letu. Za plačevanje zobozdravstvenih storitev je 
bil izdelan kodeks storitev z relativnimi razmerji in pripravljen tudi enoten 
cenik, s čimer naj bi zamenjali pavšalno financiranje te oblike zdravstvenega 
varstva, ki je povzročilo toliko težav in zaostritev. Republiški zdravstveni center 
je sprejel tudi normative dela, ki pa naj bi jih začeli uporabljati šele v prihod- 
njem letu. Komunalne skupnosti so uporabile pripravljene elemente za plače- 
vanje zobozdravstvenega varstva, medtem ko se razlikujejo njihove odločitve o 
finančni vrednosti faktorja. Analiza plačevanja teh storitev v letošnjem letu 
bo pokazala, če je upravičena tolikšna razlika v ceni posameznih zobozdravstve- 
nih storitev. 

— Marža pri maloprodaji zdravil se je znižala za 2 % do 5 %> in sicer veči- 
noma z dogovorjenim rabatom komunalnim skupnostim. Do teh sprememb ni 
prišlo le v Ljubljani, ker se je z združevanjem lekarn marža še povečala. Tukaj 
pristojni faktorji, od mestnega sveta do lekarn, niso pokazali pripravljenosti za 
ureditev tega problema. Tudi komunalni zavod za socialno zavarovanje glede 
tega ni sprožil arbitražnega spora in postopka, čeprav bi bil upravičen. Zato 
in glede na oceno, da bi moralo priti do večjega znižanja poslovnih stroškov 
lekarn, je naš sekretariat predložil izvršnemu svetu predlog odloka, s katerim 
naj bi zavod za cene SR Slovenije dobil pooblastilo, da presoja ustreznost višine 
marže. Le-ta bo lahko sprejet, ko bo spremenjen odlok zveznega izvršnega sveta, 
ki za to sedaj pooblašča ustrezne občinske organe. Hkrati naj vas še obvestim, 
da je pred dobrim mesecem republiški zdravstveni center izdal strokovna navo- 
dila za predpisovanje zdravil, kar bo omogočilo potreben strokovni nadzor in 
odpravljanje tistih vzrokov v povečevanju stroškov za zdravila, ki so strokovne 
narave in nimajo opravičila. 

Kar zadeva splošne sporazume, pa ne smemo mimo ugotovitve, da v kranj- 
ski komunalni skupnosti vse do danes še ni bil sklenjen, kljub večkratnemu 
posredovanju našega sekretariata in njegove komisije za nadzor nad sklepanjem 
pogodb. Za to območje naj pripomnim, da tako komunalna skupnost kot tudi 
regionalni zdravstveni center nista pokazala dovolj pripravljenosti za uskladitev 
nasprotij in da tudi občinske skupščine pri tem niso odigrale dovolj aktivne 
vloge. V tej skupnosti smo se letos srečali tudi s tem, da je en zdravstveni 
zavod sklenil z zavodom za socialno zavarovanje pogodbo mimo splošnega spo- 
razuma in da se bo ta praksa začela širiti, če bodo odgovorni organi zavlačevali 
s sklenitvijo dogovora o uskladitvi potrošnje z razpoložljivimi možnostmi. Tak- 
šen postopek ne bi bil v skladu s smernicami skupščinskih zborov, v katerih 
je poudarjena nujnost, da institucijo splošnega sporazuma še naprej krepimo in 
jo uveljavljamo kot instrument samoupravnih organov in družbeno-političnih 
skupnosti pri določanju medsebojnih odnosov in obveznosti pri uresničevanju 
zdravstvenega varstva. 

V osnovni zdravstveni službi so bili v teku začrtani integracijski procesi 
in večina postopkov v zvezi z uresničevanjem zakona o zdravstveni službi je bila 
opravljena. V tistih zavodih, ki so se sklicevali na neustavnost posameznih 
določil zakona in čakali na njihovo spremembo, pa je prav sedaj v teku akcija 
za prilagoditev zakonskim določbam in po dobljenih informacijah pričakujemo, 
da bo to delo opravljeno pravočasno. Toda opozoriti vas moram, da s tem za- 
ključujemo šele prvo fazo v procesu integracije osnovne zdravstvene službe. 
Tej sledi druga, še zahtevnejša faza utrjevanja notranje organizacije in funk- 
cionalnega usposabljanja zdravstvenih domov, ki je strokovno zelo zahtevna in 
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bo terjala pomoč zdravstvenih centrov in tudi določen čas. Nekateri zdravstveni 
domovi pa so tudi v tem pogledu že storili precejšen korak naprej. 

Prav gotovo pa ne bi bili dovolj kritični, če bi po naštetju teh nekaj dejstev 
in upoštevanju tudi tistih, ki jih nisem omenila, trdili, da smo že uresničili 
smernice in vse sklepe skupščinskih zborov iz preteklega leta. Ta dokument 
predstavlja osnovni kažipot za reševanje sistemskih vprašanj na področju 
zdravstva in konkretnih nalog iz sedanje prakse. Zato ima trajnejši pomen in 
se bomo morali nanj še in še ozirati, ko bomo iskali odgovore na vprašanja, 
ki se vsakodnevno porajajo in terjajo zavzetost in akcijo samoupravnih in stro- 
kovnih organov. 2e danes lahko navedemo vprašanja, ki jih prepočasi urejamo. 
Pri tem mislim na odsotnost programov zdravstvenega varstva, strokovnih 
osnov za ureditev bolnišnične službe, meril za delitev sredstev na posamezne 
oblike zdravstvenega varstva, kriterijev za vrednotenje dela zdravstvenih za- 
vodov in strokovnega nadzora nad izvajanjem zdravstvenega varstva. Očitno je, 
da bo treba močno intenzivirati urejanje teh strokovnih vprašanj, kajti odsot- 
nost ustreznih normativov in strokovno-metodoloških napotkov za uskladitev 
delovanja posameznih oblik zdravstvenega varstva močno ovira uspešnost delo- 
vanja posameznih samoupravnih organov in njihovo medsebojno sporazumeva- 
nje. Na to je opozoril v svojih sklepih tudi izvršni svet, ki meni, da je do jeseni 
treba proučiti vlogo in naloge republiškega in regionalnih zdravstvenih centrov 
ter rešiti probleme, ki preprečujejo polno uresničevanje njihovih pooblastil. 
Pri tem gre zlasti za ustanovitev dovolj močnega analitsko-študijskega tima, ki 
bi se profesionalno ukvarjal s proučevanjem organizacije in financiranja zdrav- 
stvene službe in zdravstvenega varstva in ki bi lahko dovolj hitro in stro- 
kovno utemeljeno predlagal tiste strokovne rešitve, ki jih terja razvoj medicin- 
ske vede, kakor tudi naše hotenje, da bi v okviru naših možnosti dosegli čimbolj 
učinkovito zdravstveno varstvo. Prav tem nalogam bomo morali v naslednjih 
mesecih posvetiti največ pozornosti, da bi z njihovim uresničevanjem zastavili 
trdnejšo osnovo za uspešno delovanje in medsebojno sporazumevanje osnovnih 
nosilcev zdravstvene dejavnosti, to je zavarovancev in njihovih samoupravnih 
skupnosti, zdravstvenih delavcev in njihovih delovnih asociacij ter družbeno- 
političnih skupnosti. Predvidevamo, da bodo nekatere od teh nalog kmalu oprav- 
ljene in predložene v razpravo vašemu zboru hkrati z bilančnimi ocenami za 
letošnje in prihodnje leto, to je v mesecu oktobru. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi predstavnik republiškega 
sekretariata za delo še ustno obrazložiti predloženo gradivo? (Ne.) 

Zeli morda predstavnik republiške skupnosti socialnega zavarovanja delav- 
cev Slovenije ustno obrazložiti poslovno poročilo za leto 1967. (Ne.) 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno seznaniti zbor s stališči izvršnega 
sveta? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in ugotavljam, da 

zbor soglaša s predlogi, izraženimi v predloženem gradivu oziroma, da ni na- 
sprotnih stališč. Zato menim, da se zbor s temi stališči strinja. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poslovanje sklada 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 1967 in oceno za leto 1968. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo republiškega 
sekretariata za delo o poslovanju sklada pokojninskega in invalidskega zavaro- 



384 Socialno-zdravstveni zbor 

vanja v letu 1967 in oceno za leto 1968, že omenjeno poslovno poročilo republi- 
ške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije o poslovanju social- 
nega zavarovanja v letu 1967, stališča izvršnega sveta ter poročilo odbora za 
invalidsko varstvo in invalidsko pokojninsko zavarovanje našega zbora. 

Ali želi predstavnik republiškega sekretariata za delo še ustno obrazložiti 
predloženo poročilo? (Ne.) Želi predstavnik republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev Slovenije še ustno obrazložiti predloženo poročilo? (Ne.) 
Želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti stališča izvršnega sveta? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in ugotavljam, da se 

zbor strinja z ugotovitvami in predlogi, nakazanimi v gradivu. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev 
vojnega materiala in njihovih družinskih članov. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek omenjenega 
zakona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet, poročilo- odbora za invalidsko 
varstvo in invalidsko-pokojninsko zavarovanje ter poročilo zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek zakona? 
(Ne.) Želi morda predstavnik Zveze slepih Slovenije besedo? Besedo ima tova- 
riš prof. Janežič. 

Pavle Janežič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite, da se k diskusiji oglašam kot zastopnik Zveze slepih. Imeli smo prilož- 
nost diskutirati že v odboru tega zbora in moram poudariti, da smo zadovoljni, 
ker smo naleteli na veliko razumevanje poslancev. Vendar bi se tu še enkrat 
oglasil v zvezi s stališči, ki so tudi navedena v poročilu odbora. 

Znano vam je, da smo se zastopniki Zveze slepih zavzemali za izenačenje 
z vojaškimi vojnimi invalidi oziroma za močno približanje. Pri tem smo se skli- 
cevali na zakonodajo treh držav iz socialističnega tabora in pa tudi treh zahod- 
noevropskih držav. Pri tem nas je vodilo tudi stališče, da je odbor tega zbora 
že lani v oktobru načelno zavzel to stališče, načelno poudarjam. 

Po naši obstoječi zakonodaji o invalidih imamo dve skupini invalidov: 
delovne invalide in vojaške vojne invalide. Menimo, da spadamo po sorodnosti 
k vojaškim vojnim invalidom, kajti če vojne ne bi bilo, potem mi ne bi postali 
invalidi. To je človeški razlog, sklicevali pa smo se tudi na zakonodaje sosed- 
njih držav. Ko je bil predloženi osnutek zakona v obravnavi v republiki, se je 
bilo treba odločiti o tem stališču. Mi smo mnenja, da je bilo naše stališče odklo- 
njeno le zaradi omejenih materialnih možnosti republike. V imenu slepih inva- 
lidov, ki jih je 143 — ne moremo se sicer sklicevati v imenu tistih, ki so 100% 
invalidi oziroma invalidi s 100®/o telesno okvaro, ki niso slepi, ker nimajo svoje 
organizacije in z njimi nimamo kontaktov — bi poudaril, da prav omejene eko- 
nomske možnosti republike omogočajo drugačno zaščito, menim boljšo, in da 
se le zato naše stališče ne bi smelo odklanjati. Tudi ne zaradi tega, ker je 
zastopnik Zveze združenj borcev NOV na odboru republiškega zbora bil mnenja, 
da nas ni enačiti z delovnimi invalidi. Menimo, če tuje zakonodaje poznajo 
močno približanje pravic in če moramo upoštevati sedanje ekonomske možnosti 
republike, potemtakem ni razloga, da bi se odklonilo naše stališče v približanju 
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pravic z vojaškimi vojnimi invalidi, ki bi ga lahko realizirali tokrat, ko bi se 
ekonomske razmere republike izboljšale. 

Naše stališče torej je, če že ne moremo biti bratje, pa naj bomo vsaj bližnji 
sorodniki vojaških vojnih invalidov. 

Dr. Vinko Mozetič: V skladu z 264. členom poslovnika Skupščine 
SR Slovenije predlagam, da preidemo najprej na načelno razpravo o osnutku 
zakona. Ugotoviti je namreč treba, ali so v zakonskem osnutku pravilno in 
dosledno izvedena načela, ki so bila sprejeta ob obravnavi predloga za izdajo 
tega zakona. 

Želi kdo sodelovati v načelni razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi k besedi, menim, da se zbor strinja z oceno, ki sta jo 

v tem pogledu dala pristojni odbor našega zbora in zakonodajno-pravna ko- 
misija. 

Prehajamo na obravnavo osnutka zakona v podrobnostih. Da bi bolje orga- 
nizirali in racionalizirali to razpravo, predlagam, da obravnavamo posamezne 
člene v okviru poglavij iz osnutka zakona. Zato prosim poslance, da eventualne 
pripombe k posameznim členom izrazijo v okviru obravnavanega poglavja. Ali 
se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 
Prehajam na prvo poglavje splošne določbe, to je od členov 1 do 7. 
Prosim poslance, da pri tem upoštevajo pripombe našega pristojnega odbora 

k 1., 2., 5. in 6. členu ter pripombe zakonodajno-pravne komisije k 2., 3., 4., 6. in 
7. členu. 

Zeli kdo razpravljati o navedenih členih? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi k besedi, ugotavljam, da se zbor strinja s pripombami 

pristojnega odbora in zakonodajno-pravne komisije k členom od 1 do 7. 
Prehajamo na drugo poglavje osnutka zakona — oblike pomoči oziroma na 

člene od 8 do 19. 
Zeli kdo razpravljati o teh členih? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi 

k besedi, ugotavljam, da se zbor strinja s pripombami, ki sta jih k členom 8 do 
19 podala pristojni odbor našega zbora in zakonodajno-pravna komisija. 

Prehajamo na 3. poglavje — postopek za uveljavljanje pravic oziroma na 
člene od 20 na 25. 

Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi k besedi, ugotavljam, da se zbor strinja s pripombami 

našega zbora in zakonodajno-pravne komisije k ustreznim členom iz tega 
poglavja. 

Prehajamo na 4. poglavje prehodne in končne določbe, to je na člene 26. 
do 28. 

Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi k besedi, ugotavljam, da se zbor strinja s pripombami 

našega odbora in zakonodajno-pravne komisije k navedenim členom. 
Potem, ko smo sprejeli osnutek zakona v načelu in pripombe k posameznim 

njegovim členom, predlagam, da socialno-zdravstveni zbor sprejme naslednji 
sklep: 

1. osnutek zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, 
civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov se 
sprejme s stališči in pripombami, sprejetimi na seji zbora; 
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2. predlog zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, 
civilnih žrtev vojne, žrtve vojnega materiala in njihovih družinskih članov pri-- 
pravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Prosim poslance, ki so za ta sklep, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, ki ga 
je skupščini predložil izvršni svet, poročilo odbora za socialno varstvo našega 
zbora ter poročilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta osnutek zakona še ustno obrazlo- 
žiti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. V skladu s poslovnikom mora zbor najprej v načelni 
obravnavi ugotoviti, ali je osnutek zakona sprejemljiv. V danem primeru zbor 
predhodno ni razpravljal o predlogu za izdajo zakona, pač pa sledi zadolžitev 
za pripravo osnutka tega zakona iz sklepov republiškega in socialno-zdravstve- 
nega zbora, sprejetih ob razpravi o aktualnih problemih predvojnih revolu- 
cionarjev in borcev NOV. 

Kdo želi sodelovati v načelni razpravi o osnutku zakona? Besedo ima Franc 
Štaudekar, predstavnik zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 1918 in 
1919. 

Franc Štaudekar: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tova- 
rišice in tovariši poslanci. Dovolite mi, da vam kot predstavnik republiškega 
odbora zveze prostovoljcev-borcev za severno mejo 1918 in 1919 v kratkih po- 
tezah predočim zgodovinska dogajanja pred petdesetimi leti na severni meji 
in podam nekaj pripomb k osnutku zakona o borcih za severno mejo v letih 
1918 in 1919. 

Letos konec oktobra bo minilo 50 let, odkar se je zrušila avstro-ogrska 
monarhija in 50 let, odkar so slovenski prostovoljci začeli boj za osvoboditev 
severnih krajev Slovenije. Nesporna zasluga teh borcev je, da je danes Maribor 
slovenski, da sta slovenski dravska in mežiška dolina, da je slovensko naše 
Pohorje in Prekmurje, da so naše Slovenske gorice in da je vse to neprecen- 
ljivo narodno bogastvo danes naše. Nedvomno bi tekla danes naša severna 
meja mnogo nižje od današnje, če bi takrat naši prostovoljci ne nastopili tako 
hitro, odločno in pogumno. Znano je namreč, da so nemško-avstrijski zastopniki 
na mirovni konferenci leta 1919 v Parizu zahtevali mejo, ki naj bi šla južno od 
Slovenj Gradca čez Pohorje, pod Pragerskem čez Haloze, pod Ptujem in Ormo- 
žem, da je tako mejo predlagala tudi ameriška komisija pod vodstvom polkov- 
nika Milesa, ki je januarja 1919 prepotoval te kraje in da so pozneje na mirovni 
konferenci tudi nekatere velesile podpirale to avstrijsko zahtevo in predloge 
ameriške komisije. Na določitev naše severne meje na pariški mirovni konfe- 
renci pa je odločilno vplivalo dejstvo, da je bilo to ozemlje že zasedeno po 
naši vojski, po naših prostovoljcih, kar je potrdil tudi francoski maršal Foch, 
član francoske delegacije na mirovni konferenci. Ob razpadu avstro-ogrske 
monarhije je bila meja na severu Slovenije popolnoma odprta. V zaledju je 
oblast prevzela slovenska buržuazija, ki niti malo ni skrbela, da bi mejo zava- 
rovala kakorkoli. Brigala se je samo, da je čimprej utrdila in zavarovala svoj 
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položaj. Takrat so se vračali z razpadajočih front tudi mnogi narodno zavedni 
slovenski fantje, ki so takoj spoznali nevarnost, ki grozi naši zemlji in narodu 
na severu naše domovine. Četudi so bili od štiriletnih vojnih naporov in trplje- 
nja izčrpani in sestradani, niso čakali niti, da bi se za silo očistili in okrepili, 
zgrabili so znova za orožje in šli v boj, tokrat za osvoboditev svojega naroda 
in ogrožene slovenske zemlje na severu Slovenije. 

V svoji globoki narodni zavesti so slovenski prostovoljci imeli takrat pred 
seboj samo en cilj, čimprej osvoboditi in zavarovati ogroženo slovensko zemljo 
na severu, udariti bliskovito in odločno, dokler se nasprotnik ne zbere in zave. 
Veliko je bilo takrat tveganje slovenskih prostovoljcev. Politični položaj v slo- 
venskem zaledju je bil povsem nejasen. Nihče še ni vedel, kakšna bo družbena 
ureditev nove državne tvorbe, ki ji bo pripadala Slovenija. Ogromne množice 
demoraliziranega in sestradanega vojaštva vseh narodnosti so se tiste dni in 
tedne valili skozi Slovenijo v njihove nacionalne države. Nemci in nemškutarji 
iz osvobojenih krajev na severu so po prvem preplahu začeli povsod dvigati 
glave, pripravljati upor in napad na slovenske prostovoljce z namenom, da jih 
preženejo iz osvobojene slovenske zemlje. Potrebni so bili veliki napori, odloč- 
nost in opreznost noč in dan, da so vse te nevarne naklepe in priprave pravo- 
časno odkrili in onemogočili. 23. novembra 1918 so namreč v bliskovitem udaru 
razorožili daleč močnejšo nemško in nemškutarsko »Schutzwehr« ali zeleno 
gardo v Mariboru, ki je štela nad 100 oficirjev in 1300 mož. Pri vsem tem pa 
je bilo najhujše, da so se slovenski prostovoljci takrat lahko oprli izključno 
nase, enako kot leta 1941 naši slovenski partizani, kajti takrat slovenski oblast- 
niki narodnoosvobodilne akcije slovenskih prostovoljcev niso le vseskozi ovirali 
in preprečevali, marveč so jih dobesedno sabotirali. 

Takratni boji slovenskih prostovoljcev se niti glede trajanja, niti glede 
žrtev ne morejo primerjati z borbo naših partizanov v drugi svetovni vojni. 
Vendar pa se mora smatrati po svojem namenu in ciljih, po odločnosti in po- 
gumnosti, s katero so ti mladi borci takrat osvobodili in zavarovali vse obsežno 
slovensko narodnostno območje na severu za pravi narodnoosvobodilni boj. No- 
benega dvoma ni, da so bile te domoljubne akcije slovenskih prostovoljcev za 
zgled naši poznejši mladini, kako je treba nesebično ljubiti domovino, kako je 
treba v najtežjih trenutkih podrediti osebne koristi interesom ogrožene domo- 
vine. Slovenska mladina, nedvomno prežeta z borbenim duhom slovenskih 
prostovoljcev v letih 1918 in 1919, je 22 let pozneje šla v boj proti nacističnemu 
in fašističnemu okupatorju in ga premagala. 

Ko boste spoštovane tovarišice in tovariši poslanci danes obravnavali ta 
zakon o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919, vas v imenu vseh še živečih 
prostovoljcev-borcev za severno mejo prosim, za dobrohotno naklonjenost. 

K osnutku zakona ima republiški odbor zveze prostovoljcev-borcev za 
severno mejo samo eno pripombo in sicer k 3. členu. Kot konec samostojnih 
vojnih operacij prostovoljnih enot na severni meji je v osnutku zakona postav- 
ljen 1. februar 1919, ko je bila ustanovljena jugoslovanska armada in so bile 
te enote vključene v njen sestav. Z določitvijo tega roka je moral prosto vol j ec- 
borec za severno mejo, ki je v vojaško enoto vstopil 1. novembra 1918, torej 
takoj po razpadu avstro-ogrske monarhije, prebiti v tej enoti, ki se je borila za 
osvoboditev severnih krajev Slovenije, do 1. februarja 1919, torej tri mesece. 
Medtem pa je v teku meseca decembra 1918 in januar 1919, ko je bilo že vse 
ozemlje na severu Slovenije osvobojeno in zavarovano z zadostnimi silami, 
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vojaško poveljstvo vse bolane, bolehne in izčrpane častnike in borce bodisi z 
enot odslovilo ali prekomandovalo v zaledje. 

In prav teh nekaj častnikov in borcev, ki jih ni nad 20, so pa večinoma 
izredno zaslužni za uspeh takratnih bojev na severni meji — dva od njih, gim- 
nazijskega ravnatelja v pokoju dr. Mravljaka, ki je bil adjutant štajerskega 
obmejnega poveljstva in idejni pobudnik vseh osvobodilnih akcij, ter dr. Maksa 
Poharja, predsednika republiškega odbora zveze prostovoljcev-borcev za severno 
mejo in predsednika odbora za proslavo 50. obletnice bojev za severno mejo, 
misli naš republiški odbor za takratne njihove izredne zasluge predlagati za 
republiško priznavalnino — bi izgubilo pravico do ugodnosti po zakonu, ker niso 
v teh enotah služili prav do 1. februarja 1919. Zato je naš republiški odbor 
predlagal republiškemu izvršnemu svetu, naj bi se 3. člen osnutka zakona 
spremenil v toliko, da so morali biti prostovoljci-borci, ki so stopili v vojaške 
enote do 23. decembra 1918, v njih najmanj 6 tednov in ne do 1. februarja 1919, 
kakor je v sedanjem osnutku predvideno. 

Kot predstavnik republiškega odbora zveze prostovoljcev-borcev za severno 
mejo prosim visoki zbor, da naš predlog dobrohotno upošteva, ker bi sicer pri 
teh nekaj zaslužnih borcih, če ne bi bili deležni ugodnosti po tem zakonu, 
povzročilo močno zagrenjenost in razočaranje, pa tudi pri vseh tistih, ki poznajo 
njihove zasluge in bi taka krivica neugodno vplivala tudi na letošnjo proslavo 
50. obletnice bojev za severno mejo. 

Teh nekaj bor cev-prosto volj cev ne bo prav nič obremenjevalo proračuna. 
Po podatkih, ki smo jih prejeli od naših 21 občinskih odborov, je samo letos 
umrlo že nad 140 naših tovarišev. Število še živečih iz dneva v dan zelo upada, 
po nekaj letih nas ne bo več, kajti poprečna starost člana naše zveze je 74 let. 
Zato visoki zbor še enkrat prosim, da ugodi naši želji in spremeni 3. člen 
osnutka zakona. 3. člen osnutka zakona naj bi se glasil: »Borci, ki so stopili v 
slovenske vojaške enote do 23. decembra 1918 in bili v njih najmanj 6 tednov, 
se štejejo za prostovoljce. Poleg pravic po 2. členu imajo še pravico do nado- 
mestila za stroške letnega dopusta v znesku 600 din.« 

Dalje prosimo na pobudo naše ptujske organizacije, da bi se nekoliko skraj- 
šal 8. člen osnutka zakona, ki govori o osebah, ki so sodelovale z okupatorjem. 
Ta člen se nam zdi nekoliko preširokogruden. Če bi ostal tak, kakor je v 
osnutku formuliran, potem bi lahko imeli pravice do ugodnosti po tem zakonu 
celo osebe, ki so bile organizatorji, funkcionarji ali aktivni člani kvislinških 
organizacij, če niso bile obsojene na zapor daljši kot šest mesecev ali na strogi 
zapor. Na ta način bi lahko bili deležni ugodnosti po tem zakonu razni kultur- 
bundovci, bauernfiihrerji itd., nakar nas je pred nekaj dnevi opozorila naša 
ptujska organizacija. Verjamemo, da takih slabičev ni bilo veliko, morda pa je 
le tu in tam kakšen, ki se je ob okupaciji potuhnil in ni prišel pod udar okupa- 
torske pesti, kakor ogromno število drugih poštenih borcev. V naših organiza- 
cijah, jih ni, ker naš statut določa, da tisti, ki so se med okupacijo nacionalno 
omadeževali, ne morejo biti člani naše organizacije. Ker pa osnutek ne pred- 
videva, da mora biti udeleženec borb za severno mejo član naše organizacije, 
bi lahko taka oseba uveljavila pravico po tem zakonu tudi mimo naše organi- 
zacije. Naša ptujska organizacija pravilno poudarja, da bi bilo krivično in 
žaljivo postaviti v isto vrsto take slabiče s ponosnimi in nacionalno čistimi in 
poštenimi borci, ki jih je okupator takoj prve dni vdora zaprl kot talce, jih 
pošiljal v koncentracijska taborišča, jih streljal in selil in ki so aktivno sodelo- 
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vali z NOV, medtem ko so oni sodelovali z nacističnimi krvoloki. Za to njihovo 
izdajstvo v najtežjih dneh našega naroda jih ne smemo še nagraditi. 

Zato predlagam v imenu republiškega odbora naše zveze, da se v 8. členu 
osnutka zakona izpusti besedilo »in so bile zaradi tega s pravomočno sodbo 
sodišča obsojene na zapor daljši kot šest mesecev ali na strogi zapor.« Ta člen 
naj bi se torej glasil: »Osebe, ki so bile organizatorji, funkcionarji ali aktivni 
člani kvislinških organizacij, nimajo pravice do ugodnosti po tem zakonu.« 

Prosim visoki zbor, da predlagane spremembe sprejme. 
Končno se v imenu vseh še živečih borcev za severno mejo in v imenu 

republiškega odbora naše zveze naši družbeni skupnosti zahvaljujem, da bo 
z uveljavitvijo tega zakona dala tem starim borcem zasluženo priznanje za 
njihovo nesebično žrtvovanje pred 50 leti. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo sodelovati v načelni 
razpravi. Besedo ima poslanec dr. Drago Plešivčnik. 

Dr. Drago Plešivčnik: Občinski odbor Zveze prostovoljcev-borcev 
za severno mejo v Slovenj Gradcu mi je v zvezi s predloženim osnutkom 
zakona sporočil, da predlaga spremembo 3. člena in sicer bi se rok »do 23. de- 
cembra 1918« zamenjal z rokom »do 15. februarja 1919«. Trdijo namreč, da so 
do tega termina vstopali prostovoljci v enote, ki so se borile za severno mejo. 
Menda je bilo res tako, da je bil dan poziv za udeležbo v teh bojih, vendar da 
je ta temeljil na prostovoljnosti in ne na neki obvezi in da so šele po omenjenem 
datumu nastopile regularne enote. Nekih drugih dokumentov nisem uspel do- 
biti, čeprav sem se obrnil na nekaj lokalnih zgodovinarjev, ki so me obvestili, 
da tisti termini niso več čisto jasni. Zaradi tega jaz tega predloga bolj podkre- 
piti ne morem, kot pač z izjavo in s pismom, ki so mi ga pisali iz občinskega 
odbora Zveze prostovoljcev za severno mejo v Slovenj Gradcu. Kolikor se ne 
moremo zediniti za rok 15. februar — o njem lahko pove svoje stališče predsed- 
nik republiškega odbora, ki je navzoč na seji — menim, da bi lahko sprejeli 
današnji predlog Zveze prostovoljcev-borcev za spremembo 3. člena osnutka 
zakona. 

Omenjeni občinski odbor je sporočil tudi željo, naj bi se zakon začel upo- 
rabljati čimprej, — če je mogoče — ne pa šele s 1. januarjem 1969. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Podobno kot mojega predgovornika, so tudi mene 
zaprosili starejši kolegi iz Maribora, da ob obravnavi tega osnutka povem 
nekaj njihovih želja in mnenj. 

Ta zakon naj bi ob 50. obletnici bojev za severno mejo uredil končno status 
teh borcev in določil gotove pravice kot moralno in materialno priznanje za 
njihove zasluge ter tako zadovoljil končno njihove upravičene želje in zahteve. 
Borci za severno mejo v letih 1918 in 1919 so bili pred formiranjem njihove 
samostojne zveze leta 1966 vključeni v Mariboru v združenje zveze borcev NOV 
kot posebna sekcija. Decembra, leta 1958, to je ob 40. obletnici bojev za severno 
mejo je tem borcem podelil okrajni odbor Zveze borcev NOV v Mariboru, na 
podlagi pooblastila glavnega odbora Socialistične zveze in glavnega odbora 
združenja Zveze borcev NOV Slovenije, spomenico kot priznanje za njihovo 
prizadevnost, patriotično zavest in borbenost v borbah za nacionalno osvobo- 
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jenje Maribora in severnih mej v času od novembra 1918 do februarja 1919. leta. 
Ta spomenica je veljala za končno veljavno priznanje, da se je nekdo kot pro- 
stovoljec udeležil bojev za severno mejo v tistih letih. Z izdajo te spomenice 
se je izvršila diferenciacija v organizaciji borcev za severno mejo. Borci, ki so 
bili mobilizirani v začetku marca 1919, so se ločili od borcev-prostovoljcev, 
to je tistih, ki so se prijavili v vojaških formacijah od začetka novembra 1918 
do februarja 1919, ko je bila po napadu na Radgono sklenjena 13. 2. 1919 med 
štajersko deželno vlado in deželno vlado Slovenije pogodba o začasni mejni 
črti med Avstrijo in Slovenijo na Štajerskem. 

V osnutku statuta Zveze prostovoljcev za severno mejo 1918 in 1919 je bil 
glede prostovoljstva predlagan isti rok, kot ga ima spomenica. Na ustavnem 
občnem zboru v maju 1966, na katerem je bil potrjen statut, pa je bil sprejet 
tudi sklep, da je lahko član zveze vsak borec, ki je v času od novembra 1918 
dalje sodeloval kot prostovoljec v vojaških formacijah pri osvoboditvi in 
obrambi ogroženih severnih krajev Slovenije. Torej ni bil naveden potem rok, 
do kdaj bi se morali javiti borci v oborožene formacije. Taka formulacija je 
bila utemeljena s tem, da so se tudi po februarju javljali prostovoljci, konkretno 
celjski študentje in drugi, četudi niso bili mobilizirani in da tudi ti imajo 
svojstvo prostovoljca. 

Osnutek zakona diferencira borce za severno mejo in sicer na borce-prosto- 
voljce, ki so se prijavili do 23. decembra 1918, in na borce, ki so se prijavili po 
mobilizacijskem pozivu od 23. 12. dalje in to letnike 1895 do 1899, za katere 
so bili izdani pozivi v času od 8. do 21. januarja 1919. Zaradi take diferenciacije 
in zaradi dosedanjih kriterijev glede prostovoljstva in izdanih spomenic, bodo 
nastale v organizaciji težave, ker bomo morali prizadetim tolmačiti nove kri- 
terije za prostovoljstvo. 

K 3. členu bi pripomnil naslednje: odločilno za osvoboditev in zavarovanje 
Maribora in našega ozemlja na severu Slovenije so bila po razpadu avstro- 
ogrske monarhije v novembru in v začetku decembra 1918 nagle in odločilne 
vojaške akcije maloštevilnih prostovoljcev v prvih šestih tednih. V tem času 
je bila prisvojena vojaška komanda, osvobojen in zavarovan Maribor s slo- 
venskim narodnim območjem tja do Radgone, vsa dravska in mežiška dolina 
ter zatrti vsi poskusi Nemcev in nemškutarjev, da bi se polastili Maribora in 
ozemlja na severu naše domovine. To je bila vsekakor zasluga tistih, ki so takoj 
v prvi polovici novembra 1918 stopili v slovenske vojaške enote. Sredi decembra 
1918 so stale slovenske čete na odseku štajerskega obmejnega poveljstva na črti, 
ki je kasneje niso več prestopile. Obdržale so jo v glavnem do podpisa saint 
germainske pogodbe. 

Zaključni pregled tega razdobja vojaških akcij za zasedbo oziroma za za- 
varovanje severne meje Slovenije je podal v znani zahvali general Maister 
svojim vojakom 11. decembra 1918. V takšnem položaju, kakršen je bil takrat 
na Štajerskem v obmejnem območju za zavarovano mejo, ko se je slovenska 
vojska že močno okrepila, posebno pa ko je ljubljanska vlada zatrjevala, da bo 
mejno vprašanje rešeno po mirni poti, na mirovni konferenci v Parizu, je šta- 
jersko obmejno poveljstvo sredi decembra 1918 izdalo svojim poveljnikom po- 
oblastilo, da lahko zaslužne prostovoljce, ki so v bojih sodelovali, odpustijo, da 
bi nadaljevali eventualne študije in podobno. ^ _ . 

In prav teh borcev zakon ne bi zajel, ker niso prebili v prostovoljnih enotah 
od 1. februarja 1919, zajel pa bi tiste, ki so stopili nekaj tednov pozneje, morda 
tik pred 23. decembrom, rokom prostovoljstva. Da bi se prvim ne zgodila kri- 
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vica, ko bi s tako formulacijo zakona ne bili deležni iz njega izhajajočih pravic, 
je po mojem povsem upravičen predlog republiškega odbora Zveze prostovoljcev 
— borcev za severno mejo 1918 in 1919, da je-moral prostovoljec, ki je vstopil 
v slovenske vojaške enote do 23. decembra, prebiti v njih najmanj 6 tednov. 
Menim, da republiški odbor Zveze prostovoljcev — borcev za severno mejo 1918 
in 1919 najbolje pozna razmere, v katerih so se borci borili v tistem času in je 
zato njegov predlog povsem utemeljen. 

Za zagotovitev pravic borcem za severno mejo so potrebna določena tudi 
finančna sredstva, ker pa so le-ta omejena, niso dane vsem borcem tiste pravice, 
ki bi si jih oni želeli. Število teh borcev, kot je bilo rečeno, že upada. Vsi so 
že v poznih, odmaklih letih. Letošnji občni zbor teh borcev v Mariboru se je 
poklonil manam kar 31 umrlih v preteklem letu, tako da je prav, da tem lju- 
dem, ki so pred 50 leti pridobili naši domovini Maribor, Slovenske gorice, Me- 
žiško dolino in Dravsko polje, damo priznanje s tem zakonom. Naš pregovor 
pravi: »Dvakrat da, kdor hitro da.« Ker letos praznujemo 50-letnico boja za 
severno mejo, Majstrovi borci pa so čakali na to, kar jim ta zakon prinaša, 
celega pol stoletja, menim, da bi bilo prav in upravičeno, da se po 11. členu 
zakon uporablja že letos in ne šele od 1. januarja dalje, kot je to v osnutku 
zakona predvideno. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? Menim, če bi 
sprejeli predlog dr. Plešivčnika, naj bi se za prostovoljce-borce šteli tisti borci, 
ki so vstopili v vojaške enote do 15. februarja 1919, bi smisel in koncept zakona 
padel. Tretji člen osnutka zakona namreč govori o prostovoljcih, ne pa o mo- 
bilizirancih. Strinjam pa se s predlogom tovariša Staudekarja in dr. Drolca, 
sicer pa bo o njem odločal zbor. 

Zeli še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javi k razpravi, prosim poslance, da z glasovanjem potr- 

dijo, da so načelno za sprejem osnutka zakona. Kdor je za to, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Prehajamo na obravnavo osnutka zakona v podrobnostih. Naj opozorim, 
da sta pristojni odbor zbora in zakonodajno-pravna komisija v svojih poročilih 
navedla pripombe, ki si ne nasprotujejo. Sporna je le pripomba zakonodajno- 
pravne komisije k 5. členu osnutka zakona. S to pripombo se namreč odbor 
našega zbora ni strinjal. 

5. člen osnutka se glasi: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpiše 
način dokazovanja statusa borca iz prejšnjih členov ter način uresničevanja 
pravic po tem zakonu«. Zakonodaj no-pravna komisija je podala nasledjo pri- 
pombo k 5. členu: 

»Način dokazovanja posameznih okoliščin v upravnem postopku je celovito 
in podrobno urejen v zakonu o splošnem upravnem postopku in zato v tem 
primeru posebno izvršilni predpis ni potreben. Ne glede na to, da bi izvršilni 
predpis o načinu dokazovanja statusa borca lahko prišel v nasprotje z ureditvijo 
po zakonu o splošnem upravnem postopku, pa tudi sicer urejanje vprašanj 
upravnega postopka ni stvar izvršilnega predpisa, temveč le zakona. 

Zaradi tega je treba v 5. členu zakonskega osnutka črtati pooblastilo iz- 
vršnemu Svetu, da predpiše »način dokazovanja statusa borcev iz prejšnjih 
členov«. 

Odbor se s to pripombo ni strinjal. 
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Kdo želi razpravljati o posameznih členih? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče 
ne javi k besedi, prosim zbor, da se izjasni o umestnosti pripombe zakonodajno- 
pravne komisije k 5. členu osnutka zakona. 

Kdor se strinja s to pripombo, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Kdo je proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (4 vzdržani.) 

Ugotavljam, da je pripomba zakonodajno-pravne komisije k 5. členu spre- 
jeta. V načelni razpravi je bil podan še predlog za spremembo 3. člena, ki naj 
bi se glasil: »Borci, ki so vstopili v vojaške enote do 23. decembra 1918 in so 
bili v njih vsaj šest tednov, se štejejo za borce-prostovoljce.« 

Prosim zbor, da se o tem predlogu izjasni. 
Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Menim, da je s tem 
glasovanjem rešena tudi pripomba dr. Plešivčnika. 

Glasovati moramo še o predlogu dr. Drolca za spremembo 11. člena, in sicer, 
da bi se zakon uporabljal z dnem uveljavitve ne pa s 1. 1. 1969. Ima morda pred- 
stavnik izvršnega sveta kakšno pripombo k temu predlogu? (Ne.) Želi kdo raz- 
pravljati o tem predlogu? (Nihče.) Ce ne, bi prosil zbor, da se izjasni o predlogu 
dr. Drolca za spremembo 11. člena. Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne 
roko. (30 poslancev je za predlog.) Je kdo proti? (10 poslancev.) Se je kdo 
vzdržal? (5 vzdržanih.) 

Ugotavljam, da je predlog za spremembo 11. člena sprejet. 
Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker se nihče več ne javi k besedi, zaklju- 

čujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 se sprejme 

s stališči in pripombami, sprejetimi na seji zbora. 
2. Predlog zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 pripravi 

izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Prosim poslance, ki so za ta sklep, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o vojaških vojnih invalidih. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zadevnega za- 
kona, ki ga je skupščini predložil izvršni svet s predlogom, da ga skupščina ob- 
ravnava po hitrem postopku. 

Za obravnavo zakona po hitrem postopku je predlagatelj dal naslednjo ute- 
meljitev: 

»Predlagamo, da se predlog zakona o vojaških vojnih invalidih obravnava 
v smislu člena 298. poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. Ta 
postopek predlagamo zato, ker je izvršni svet Skupščine SR Slovenije umaknil 
z dnevnega reda 63. seje republiškega zbora Skupščine SR Slovenije predlog 
odloka o povečanju invalidskega dodatka, ki je predvideval delno rešitev ma- 
terialnih vprašanj vojaških vojnih invalidov. Ker pa materialni problemi inva- 
lidov terjajo hitro rešitev in ker je Skupščina SR Slovenije s svojim sklepom 
z dne 27. marca 1968 v principu že sprejela predlog za izdajo zakona, je s tem 
hitri postopek utemeljen.« 

Na podlagi 300. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije mora zbor naj- 
prej odločiti, ali sprejme predlog predlagatelja za obravnavanje zakona po 
hitrem postopku. 
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Zeli morda predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog za ob- 
ravnavo zakona po hitrem postopku? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prosim poslance, da se v tem delu razprave omejijo 
le na vprašanje ustreznosti hitrega postopka. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker se 
nihče ne javi k besedi, dajem predlog o obravnavi predloga zakona o hitrem 
postopku na glasovanje. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 vzdržan.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog izvršnega sveta 
o obravnavi predloga zakona po hitrem postopku. 

Poslance naj opozorim, da so k tej točki dnevnega reda prejeli pismo pred- 
sedstva Zveze združenj borcev NOV Slovenije o urejanju varstva vojaških voj- 
nih invalidov v SR Sloveniji. 

Predstavnik izvršnega sveta, tovarišica Zora Tomič, bo podala ekspoze k 
predlogu zakona. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kljub 
temu, da predlog odloka o povečanju invalidskega dodatka ni več na dnevnem 
redu, mi vendarle dovolite, da pojasnim razloge, ki so vodili izvršni svet k 
temu, da je predlagal ta odlok. 

Ko sta republiški in socialno-zdravstveni zbor v marcu razpravljala o 
sistemu družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV, ste ugotovila, 
da je na področju invalidskega varstva najbolj pereč problem invalidski do- 
datek. Ta ni prilagojen ekonomskim razmeram v naši republiki, mnogi invalidi, 
zlasti družinski invalidski upravičenci zaradi tega živijo v težkih gmotnih raz- 
merah. Ob tej priliki sta odbora sklenila, da bosta do konca junija sprejela 
predpise s področja invalidskega varstva, za katere je SR Slovenija pooblaščena 
z zveznimi predpisi in da bodo: 

1. omiljeni kriteriji za pridobitev pravice do invalidskega dodatka; 
2. da bo maksimalni invalidski dodatek zagotovljen v višini 350 dinarjev; 
3. da bo vse to veljalo od 1. julija 1968 dalje. 
Glede na to je izvršni svet naročil republiškemu sekretariatu za zdravstvo 

in socialno varstvo, da pripravi predlog predpisa, v katerem bo vsebinsko in 
gmotno konkretiziran sklep Skupščine SR Slovenije tako, da ga bo lahko iz- 
vršni svet pravočasno predložil skupščini v obravnavo in sprejem. V ta namen 
je republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo v mesecu maju 1968 
anketiral 15 000 osebnih in družinskih vojaških vojnih invalidov, ker zahtevanih 
realnih kalkulacij, ki naj bi spremljale zakonski predlog, ni mogel drugače 
pripraviti. Zato so bili tudi zamujeni s sklepom predvideni roki. Hkrati pa je 
potekalo delo na izdelavi osnutka zakona, ki je bil v javni obravnavi tako v 
organizacijah zveze borcev, kakor tudi v občinskih skupščinah. S predlogom 
osnutka je prišel sekretariat na 34. sejo izvršnega sveta. Sočasno pa je repu- 
bliški sekretariat obvestil izvršni svet, da potrebujemo za izpeljavo skupščin- 
skega sklepa dodatno 3 milijone 960 000 dinarjev več, kot smo v te namene 
zagotovili v republiškem proračunu. 

Izvršni svet se je znašel pred zelo težavno nalogo, ker je ocenil, da gre 
za zelo prizadeto kategorijo občanov, ki jim naša družba do sedaj ni posvečala 
dovolj pozornosti. Med 17 670 uživalci družinske invalidnine dpbiva 4763 oseb 
invalidski dodatek, poleg njih pa še 1555 osebnih invalidov. Od skupnega šte- 
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vila 6318 uživalcev invalidskega dodatka je 3434 oseb brez kakršnihkoli osebnih 
dohodkov, 1700 oseb pa ima manj kot 55 din dohodka od kmetijskega dela. 
Vedeti moramo namreč, da dobivajo invalidski dodatek le materialno ogrožani 
družinski invalidi, ki dobivajo za padlega svojca le 12 dinarjev invalidnine na 
mesec. Kolikšna je stopnja ogroženosti pri takšnih osebnih dohodkih, ni treba 
pojasnjevati. Pri tem je izvršni svet imel pred očmi, da gre za osamele, ostarele 
in za delo popolnoma nesposobne matere in očete padlih borcev NOV, Pogoj za 
pridobitev invalidskega dodatka je namreč tudi starost, za žene 55 za moške pa 
65 let. Jasno je bilo izvršnemu svetu, da gre resnično za najbolj materialno 
prizadete občane socialistične domovine, za katere je naglica reševanja skorajda 
pomembnejša od oblike rešitve. Kmetijski dohodki družinskih invalidov so res- 
nici na ljubo mnogokrat le fiktivni in zaradi popolne onemoglosti teh ljudi ne 
dosegajo niti predpisanega katastrskega dohodka. To pomeni, .da se je zavedal, 
da sedaj invalidskega dodatka ne dobijo niti tisti, ki bi ga na resnične dohodke 
morali dobiti. 

Invalidski dodatek je po sedanji ureditvi enak v vsej državi. Raven seda- 
njega dodatka za SR Slovenijo že dolgo ni več ustrezala. Materialni in socialni 
položaj uživalcev invalidskega dodatka, ki so brez dohodkov, oziroma tisti, ki 
imajo minimalne osebne dohodke, je tako slab, da se še komajda preživljajo, 
zaradi česar je njihova okolica čedalje bolj vznemirjena. Pri reševanju socialnih 
problemov občani ob vsaki priložnosti poudarjajo nujnost hitre pomoči in no- 
čejo razumeti kakršnegakoli odlašanja, pa čeprav delne rešitve. Ljudje vse- 
povsod nenehno poudarjajo, da je treba kar se da hitro ukrepati, saj gre vendar 
za starše padlih partizanov, ki zaradi ostarelosti in nemoči niso zaslužili take 
usode. Z vsem tem se je popolnoma strinjal tudi izvršni svet. 

Po drugi strani pa se je izvršni svet znašel pred danimi materialnimi mož- 
nostmi, upoštevajoč 3 milijone din, ki so v ta namen rezervirana v republiškem 
proračunu. 

Izvršnemu svetu se je očitalo, da republika, kolikor se giblje v tem okviru, 
ne izpolnjuje svoje obveznosti oziroma obljube, ki jo je dala, oziroma da negira 
skupščinski sklep. Izvršni svet pa je sodil, da tega ni mogoče tako interpretirati, 
ker je bil v preliminarnih razpravah in pri sklepanju o proračunu za leto 1968 
ves čas preričan, da bodo sredstva zadoščala, ker je organizacija Zveze borcev 
v ta namen zahtevala 7 500 000 din za celo leto 1968. Zaradi tega je pristal 
na vse v skupščini postavljene roke in sklepe. V usklajevalnih razgovorih med 
izvršnim svetom in predstavniki republiškega odbora Zveze borcev je bil v 
februarju dosežen, glede na proračunsko situacijo, sporazum, da naj bi se te 
pravice urejale na novo šele s 1. julijem, za kar bi zadoščalo 3 milijone din. 
Torej ni izvršni svet računal niti z izmikanjem od obveznosti niti z rebalansom 
proračuna, temveč s polnim pokritjem obveznosti, ki so jih najnovejši podatki 
žal demantirali. 

Glede kalkuliranja izdatkov in dohodkov oziroma uravnavanja proračun- 
skih izdatkov z dohodki je bilo mnogo besedi. Vedeti je treba, da so se nasploh 
upoštevale v naši republiki maksimalne možnosti vseh virov glede na našo 
oceno gibanja osebnih dohodkov, ki je predvidevala večje povečanje mase 
osebnega dohodka kot pa federacija. Zaradi tega je prišlo do razlike med zvez- 
nimi in republiškimi kalkulacijami. Federacija je namreč odstopila republiki 
7,6% zveznega prispevka od osebnega dohodka in delovnega razmerja, za kritje 
obveznosti invalidskih dajatev, ki jih je prenesla na republiko in to v znesku 
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2 973 000 N dinarjev ob predvideni 5 '%> povečani masi osebnega dohodka. Ocena 
gibanja osebnih dohodkov v naši republiki pa je bolj optimistična — 8 fl/o, za- 
radi tega je dala ta stopnja maso 3 200 000 din, ki so izkazani v proračunskih 
dohodkih. 

Da bo pogled na problematiko celovitejši, si dovolim spomniti ta zbor še 
na nekatera druga dejstva. V poprečju so se povečala neto proračunska sredstva 
za 6,5,0/o, sredstva namenjena za urejanje materialnih vprašanj borcev brez 
invalidskega dodatka pa za okrog 19 °/o. Te dajatve predstavljajo več kot eno 
desetino proračuna naše republike, torej ne drži očitek, da nismo ničesar storili. 

Izvršni svet se je znašel pred tem, da mora v okviru razpoložljivih sredstev 
predložiti skupščini izpeljavo njenih stališč. Kot sem že dejala, je iz dokumen- 
tacije lahko ugotovil, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo. Zato je moral 
izbirati med naslednjimi možnostmi: ali iti v neuravnovešeno proračunsko fi- 
nanciranje ali dodatno obremeniti gospodarstvo ali poiskati neko začasno re- 
šitev v okviru skupščinskega sklepa. Glede na možnosti, med katerimi je lahko 
izbiral, moram povedati, da je do neuravnovešenega proračunskega financiranja 
izvršni svet zelo rezerviran, ker je v bistvu tako financiranje nezakonito in 
ker na tak način ni mogoče uresničevati politike, ki jo je začrtal ta visoki dom. 
Glede dodatnih obremenitev delovnih organizacij oziroma gospodarstva pa je 
bil mnenja, da bi bilo potrebno poprej konzultirati vsaj gospodarski zbor. Zato 
se mu je zdela zaenkrat najsprejemljivejša varianta — postopno uresničevanje 
skupščinskega sklepa. In prav zaradi tega je predlagal odlok o povečanju inva- 
lidskega dodatka, ki je obsegal valorizacijo od 1. januarja dalje v višini 7,8 ®/o 
in povečanje invalidskega dodatka na maksimalno višino 350 dinarjev od 1. ju- 
lija dalje, ker je bilo to v skladu z našimi sedanjimi finančnimi možnostmi. S 
tem bi bila uresničena dva elementa sklepa skupščine, cenzusi pa naj bi zaen- 
krat ostali taki kot v letu 1967, ko se je pri tem uporabljal katastrski dohodek 
iz leta 1964. Na ta način nihče od dosedanjih uživalcev ne bi izgubil pravice do 
invalidskega dodatka. 

Republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo pa je takrat 
naročil, da naj nadalje intenzivno dela na predlogu zakona, ponovno naj pre- 
gleda vse predvidene rešitve ter prouči tudi druge oblike invalidskega varstva 
in jih kvantificira tako, da bi bil lahko predlog zakona v jeseni predložen skup- 
ščini v obravnavo z vsemi kazalci, ki so potrebni za kvalificirano odločenje in za 
polno uresničitev sklepa skupščine. Menil je, da bo v jeseni mnogo bolj jasna 
naša ekonomska situacija in naše materialne možnosti v tem letu, kakor tudi 
izhodišča za proračun naslednjega leta. Tako bi bili v stanju, da bi mnogo bolj 
odgovorno odločali o potrebnih sredstvih in skupaj ugotovili, kaj nam je storiti, 
da izpolnimo upravičena pričakovanja in zahteve, pa tudi sklepe, ki smo jih 
sami sprejeli. Pri tem je menil, da nas ne bi nič oviralo, da sprejmemo pred- 
pise z retroaktivno močjo s 1. julijem. 

Izvršni svet je bil torej glede finančne situacije pred alternativo: ali ure- 
diti vse ali nič. Glede na situacijo, ki sem jo opisala v zvezi s položajem užival- 
cev invalidskega dodatka, pa je bil mnenja, da moramo najhitreje urediti to, 
kar sedaj zmoremo. V skupščinskih odborih, kakor tudi v republiškem zboru 
in v organizaciji zveze borcev pa se je izoblikovalo mnenje, da je umestneje 
kompleksno reševanje problemov in prevzetje večjih materialnih obveznosti, 
kot so pokrite v proračunu. Zaradi tega je izvršni svet po sklepu svoje 35. seje 
umaknil predlog odloka in predložil po hitrem postopku zakon o vojaških voj- 
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nih invalidih, ki ga je republiški zbor na svoji seji dne 18. julija tudi sprejel, 
danes pa ga vi obravnavate. Zato mi dovolite, da nekoliko obrazložim še ta 
predlog. 

Po 161. členu zvezne ustave mora biti varstvo vojaških vojnih invalidov 
urejeno s popolnim zakonom. Do uveljavitve zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vojaških vojnih invalidih je bilo urejeno le z zveznimi predpisi. 
Ta novela prenaša en del normativne dejavnosti in financiranja invalidskega 
varstva na republiko z namenom, da ga izpopolnijo in racionalizirajo uporabo 
družbenih sredstev za ta namen. 

Novela hkrati omogoča ustreznejšo prilagoditev invalidskega varstva živ- 
ljenjskim stroškom in standardu v posameznih republikah. To velja zlasti za 
invalidski dodatek, ki je regulator socialnega položaja nepreskrbljenih in za 
delo nesposobnih invalidskih upravičencev. S tem enotnost sistema invalidskega 
varstva v federaciji ne bo prizadeta, prav tako pa obveznost federacije do teh 
vprašanj ne bo nič manjša. V njeni pristojnosti bo ostalo normiranje osnovnih 
invalidskih pravic, splošnih pogojev in obsega invalidskih pravic, republike pa 
bodo uravnavale specifične elemente za pridobitev teh pravic. 

Izboljšanje invalidskega varstva v SR Sloveniji je torej odvisno od sredstev, 
ki jih je zveza odstopila naši republiki in od sredstev republiškega proračuna. 
Zakonski predlog uravnava na republiko prenesene pristojnosti in sicer: 

— ekonomske pogoje in višino invalidskega dodatka; 
— oskrbnino za invalide na poklicni rehabilitaciji; 
— način zdravljenja invalidov v naravnih zdraviliščih, razmerje z zdra- 

vilišči ; 
— način in postopek za pridobivanje ortopedskih pripomočkov, razmerja z 

delovnimi organizacijami, ki pripomočke izdelujejo, strokovno kontrolo izdelkov; 
— pavšalno povračilo stroškov za vzdrževanje motornih vozil, ki so bila 

dodeljena invalidom 1. skupine kot ortopedski pripomoček, način izplačevanja 
pavšala, vrsto vozila in obseg zavarovanja ter 

— natančnejše pogoje za regres pri nakupu motornih vozil, višino regresa, 
elemente, od katerih je regres odvisen, in posledice odtujitve vozila. 

Med najpomembnejše oblike invalidskega varstva sodi invalidski dodatek. 
O neustreznosti invalidskega dodatka in nujnosti njegovega povečanja so več- 
krat razpravljali skupščinski odbori in zbori, izvršni svet, republiški odbor 
Zveze združenj borcev NOV Slovenije, občinske in krajevne organizacije ter 
pristojni upravni organi, na vseh ravneh. 27. marca je skupščina sprejela sklep, 
da je treba invalidski dodatek, kot sem že dejala, povečati na 350 din za osebne 
in družinske invalide, kar upošteva tudi naš predlog. 

Sistemske spremembe invalidskega dodatka niso potrebne, treba pa je 
omiliti pogoje, zlasti sedanje cenzuse, ki ne ustrezajo več. Po zveznem zakonu 
je cenzus za osebne invalide 160 din, za družinske upravičence 145 din, za kme- 
tijske dohodke pa je enoten cenzus 55 din na mesec. 

Po zveznem zakonu je invalidski dodatek odvisen od dohodkov upravi- 
čenca, zakonca in otrok ter staršev, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. 
Od tega načela odstopa zvezni zakon takrat, ko invalid živi na posestvu sorod- 
nikov (bratov, sester, starih staršev, tasta ali tašče). Po zakonskem predlogu naj 
bo invalidski dodatek odvisen le od dohodkov ožjih družinskih članov upravi- 
čenca in njegovih staršev, kajti v Sloveniji praktično ni več družin, ki zdržu- 
jejo bližnje in daljne sorodnike. Novi cenzusi dohodkov so v 3. členu zakon- 



40. seja 397 

skega predloga z omilitvijo kriterijev za pridobitev pravic invalidskega dodatka 
in so za družinske osebne invalide, ki nimajo dohodkov od kmetijstva, 200 din 
za družinske invalide, ki imajo dohodke od kmetijstva pa 160 din. 

Dohodki od kmetijske dejavnosti se po zveznem zakonu obračunavajo po 
katastru za leto 1964 s faktorjem 4,2 in 1, po predlogu zakona pa po katastrskem 
dohodku iz prejšnjega leta. Pri predlaganem cenzusu 160 din izgubi pravico> do 
invalidskega dodatka največ 130 upravičencev, od tega 50 upravičencev, katerih 
kmetijski dohodki presegajo 300 din na člane gospodinjstva. Vprašanje teh 130 
uživalcev invalidskega dodatka pa rešujemo tako, da predlagamo določilo, da ga 
še nadalje prejemajo. 

Zakonski predlog predvideva povečanje invalidskega dodatka za 30l0/o, ka- 
dar gre za družno uživanje dodatka namesto sedanjih 15"Vo. Povečanje je po 
mnenju republiškega odbora zveze združenj borcev NOV nujno, saj imamo v 
SR Sloveniji nekaj več kot 1300 primerov družinskih uživalcev dodatka, za ka- 
tere je invalidski dodatek nadvse pomemben vir za življenje. 

Druge oblike invalidskega varstva, ki jih ureja zakonski predlog, so ostale 
na ravni, ki jo določa zvezni zakon. 

Ureditev invalidskega dodatka v smislu 3. člena zakonskega predloga za- 
hteva torej znatno več sredstev, kot smo jih za invalidski dodatek rabili doslej. 
Z upoštevanjem maksimalnega invalidskega dodatka 35 din, cenzusa za nekme- 
tijske dohodke 200 din, cenzusa za kmetijske dohodke 160 din (katastrski do- 
hodek iz preteklega leta) ter klavzule, po kateri bodo nekateri dobivali inva- 
lidski dodatek še nadalje, ne glede na nove cenzuse, bomo v letu 1968 potrebo- 
vali za invalidski dodatek 25 083 251 din, za ostale oblike varstva vojaških vojnih 
invalidov, ki jih predlog zakona ne spreminja pa 11 550 000 din. Skupno bomo 
potrebovali 36 633 693 din. 

S predvideno ureditvijo invalidskega dodatka bomo obsegli 9604 invalid- 
ske upravičence ali 3286, to je 52l0/o več kot v letu 1967. 

Pomembnejše kot tako veliko število novih invalidskih upravičencev pa je 
dejstvo, da nova ureditev invalidskega dodatka bistveno izboljšuje predvsem 
položaj tistih upravičencev, ki imajo najnižje dohodke oziroma so sploh brez 
njih. Polni invalidski dodatek, ki ga je doslej dobivalo ca. 50 % invalidskih 
upravičencev, se bo namreč dvignil v poprečju za 63 °/o. 

Razlika med potrebnimi in na voljo danimi sredstvi za varstvo vojaških 
vojnih invalidov, ki bi jo bilo treba dodatno zagotoviti v proračunu SR Slove- 
nije, znaša 3 960 693 din. Manjkajoča sredstva bodo zagotovljena v okviru re- 
publiškega proračuna za leto 1968, izvršni svet bo do konca septembra pred- 
lagal konkretne spremembe v proračunu ali drugačno rešitev, tako da bodo 
zagotovljena manjkajoča sredstva. 

Izvršni svet predlaga socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme predloženi 
zakon z dvema amandmajema zakonodaj no-pravne komisije k 2. in 32. členu 
in s popravkom na 10. strani, ker je tiskarski škrat iz 100 *Vo invalidov naredil 
10 fl/o, torej da ga sprejme v enakem besedilu, kot ga je sprejel republiški zbor. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Odbor za invalidsko varstvo in za 
invalidsko-pokojninsko zavarovanje je na današnji seji razpravljal o predlogu 
zakona o vojaških vojnih invalidih. V imenu odbora bo poročilo podal poroče- 
valec odbora, poslanec Milan Loštrk. 
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Milan Loštrk: Odbor za invalidsko varstvo in invalidsko pokojninsko 
zavarovanje je na seji dne 23. julija 1968 obravnaval predlog zakona o vojaških 
vojnih invalidih, ki ga je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor se je strinjal s predlogom predlagatelja, da se predlog zakona ob- 
ravnava po hitrem postopku. Skupščina je s sklepom z dne 27. marca 1968 do- 
ločila, da bo že do konca junija sprejela predpise s področja varstva vojaških 
vojnih invalidov, za katere je pooblaščena z zveznimi predpisi. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal s predlogom zakona, ker v celoti 
Uresničuje sklep Skupščine SR Slovenije 27. marca 1968, ki med drugim določa, 
da bodo omiljeni kriteriji za pridobitev pravice do invalidskega dodatka in 
povečanja invalidskega dodatka 350 din od 1. julija 1968 dalje. Odbor je ugo- 
tovil, da predlog zakona v bistvu rešuje tiste probleme invalidskega varstva 
vojaških vojnih invalidov, ki so narekovali sprejetje omenjenega sklepa. Z iz- 
vajanjem zakona se bo izboljšal materialni položaj tistih invalidskih upra- 
vičencev, ki se izključno oziroma pretežno preživljajo z invalidskimi prejemki 
predvsem vdov in staršev padlih borcev. 

Odbor je bil seznanjen, da so o predlogu zakona razpravljale organizacije 
ZZB NOV in da so ga pozitivno ocenile. Tudi republiški odbor ZZB NOV je 
sodeloval pri pripravi zakonskega predloga in se z njim v načelu strinja. 

Pri podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je bil odbor seznanjen 
z naslednjimi amandmaji predlagatelja zakonskega predloga. 

K 2. členu : Ta člen se spremeni tako, da se glasi: »Finančna sredstva 
za uresničevanje invalidskih pravic iz drugega odstavka prejšnjega člena se 
zagotavljajo v republiškem proračunu.« 

K 32. členu : Besedilo »se uporabljajo od 1. julija 1968«, se nadomesti 
z besedilom »učinkujejo za čas od 1. julija 1968.-« 

Odbor se je z omenjenima amandmajema strinjal. 
Odbor je bil obveščen, da se je na 10. strani v 1. alinei predloga zakona 

pripetila tiskovna napaka in da mora biti namesto 10®/o 100®/» invalidnost. 
Odbor ni imel nobenih pripomb ali predlogov za spremembe oziroma do- 

polnitve zakonskega predloga. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z omenjenimi amandmaji. 

Dr. Vinko Mozetič: Predsednik republiškega zbora dr. Joža Vilfan 
me je pismeno obvestil, da je republiški zbor sprejel 2. člen v naslednjem be- 
sedilu: 

»Finančna sredstva za uresničevanje invalidskih pravic iz drugega odstavka 
prejšnjega člena se zagotavljajo iz republiškega proračuna.« 

K 32. členu pa je sprejel spremembo, po kateri se besedilo »se uporabljajo 
od 1. julija 1968« nadomesti z besedilom »in učinkujejo za čas od 1. julija 1968«. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Stane Bizjak, 
predstavnik zveze združenj borcev. 

Stane Bizjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Smatram, da ni potrebno, da obravnavamo pismo, ki ga je naša organizacija 
zveze združenj borcev NOV Slovenije poslala vašemu zboru, in v katerem po- 
jasnjuje svoja stališča glede sprejetja zakona. To pa iz razloga, ker je izvršni 
svet umaknil odlok o invalidskem dodatku in dal na dnevni red zakon, kate- 
rega danes obravnavamo. 
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V obravnavi imate zakon o vojaških vojnih invalidih, ki ureja zadeve in- 
validskega varstva, ki so prenesene iz pristojnosti federacije v pristojnost re- 
publik. Med oblikami invalidskega varstva, ki so prenesene na republiko, je 
najpomembnejši invalidski dodatek, kot tisti socialni instrument, s katerim se 
rešujejo najbolj socialno prizadete kategorije invalidskih upravičencev, v prvi 
vrsti vojne vdove in starši padlih borcev. 

Naša organizacija se je vedno zavzemala za izboljšanje materialnega polo- 
žaja tistih invalidskih upravičencev, ki se preživljajo le z invalidskimi prejemki, 
torej za tiste, ki niso zaposleni, ki nimajo pokojnine, in ki nimajo drugih do- 
hodkov ali imetja, iz katerega bi lahko pridobivali sredstva za preživljanje. 
Takih invalidskih upravičencev pa je največ med vojnimi vdovami in starši 
padlih borcev, ki so poleg tega še starejši in zaradi bolezni v velikih primerih 
za pridobitno delo nesposobni. Vedno smo smatrali, da je moč te probleme 
uspešno reševati le z invalidskim, dodatkom in z decentralizacijo, s prenosom 
invalidskega varstva na republiko. Zato smo se v zadevnih pripravah in raz- 
pravah močno zavzemali za decentralizacijo invalidskega varstva in za izbolj- 
šanje socialnih razmer uživalcev invalidskega dodatka, kar je ob veliki podpori 
in razumevanju Skupščine SR Slovenije, izvršnega sveta in vseh vas poslancev 
prišlo do izraza v znanih sklepih Skupščine SR Slovenije z dne 27. 3. 1968, 
katere naj bi danes realizirali s sprejetjem republiškega zakona o vojaških voj- 
nih invalidih. 

O sprejetih sklepih Skupščine SR Slovenije in predlogu republiškega zakona 
o vojaških vojnih invalidih je naše članstvo veliko razpravljajo na svojih letnih 
konferencah krajevnih organizacij in občinskih konferencah, ki smo jih imeli 
spomladi letos in jih je sprejelo z .velikim odobravanjem in razumevanjem. 
Moram vam povedati, da so sklepi Skupščine SR Slovenije z dne 27. marca 
letos po svoji vsebini obravnavanih problemov in jasnimi stališči napravili med 
našim članstvom zelo ugodno razpoloženje, saj člani vidijo v njih konkretne 
rešitve svojega položaja. Predlagani zakon o vojaških vojnih invalidih v celoti 
izvršuje sklepe Skupščine SR Slovenije in stališča republiškega odbora zveze 
združenj NOV Slovenije, ki so bila posredovana skupščini v pismu 17. julija. 
Zakon kompleksno ureja vse zadeve invalidskega varstva, prenesene na repu- 
bliko in izboljšuje položaj uživalcev invalidskega dodatka, kar je najbistvenejše. 
Po tem zakonu se bo v SR Sloveniji od 1. julija dalje povečal invalidski dodatek 
na 350 N dinarjev in ublažili cenzusni pogoji za pridobitev dodatka na 200 
oziroma 160 N dinarjev, kar bo bistveno pripomoglo k zboljšanju sedanjega 
socialnega stanja invalidskih upravičencev, ki se preživljajo le z invalidskimi 
prejemki. S tem zakonom se torej urejajo problemi za socialno najšibkejšo ka- 
tegorijo invalidskih upravičencev, ki so že dolgo nerešeni. 

Zato prosim poslance socialno-zdravstvenega zbora, da sprejmete pred- 
loženi zakon v besedilu, kot ga je predložil izvršni svet in katerega je že spre- 
jel republiški zbor na svojem zasedanju dne 18. julija letos. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 
vanje najprej oba amandmaja, ki ju je k predlogu zakona dal predlagatelj in s 
katerimi se je naš pristojni odbor strinjal. 

Kdor je za ta amandmaja, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta. 
Dajem na glasovanje celoten predlog zakona. Kdor je za ta predlog, naj 

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

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona o vo- 
jaških vojnih invalidih. 

Obveščam zbor, da je republiški zbor sprejel predlog tega zakona z ome- 
njenima amandmajema k 2. in 32. členu. 

Dnevni red je s tem izčrpan in zaključujem 40. sejo socialno-zdravstvenega 
zbora. 

Vsem poslancem želim prijetne počitnice. 

(Seja je bila zaključena ob 11.40.) 



ORGANIZACIJSKO - 

52. seja 

(24. julija 1968) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
52. sejo organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Albinca Možina, Dušan Bar bič, Mir- 
ko Zlender, inž. Ljudmila Krese, Stane Dolanc, Tatjana Lokovšek, Vida Tomšič 
in Zdenko Roter. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 51. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. skupščina občine, njene naloge, organizacija in metode dela; 
4. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 

(republiškega proračuna) za leto 1967; 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR 

Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968; 
6. predlog zakona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji; 
7. predlog zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov in o urejanju 

pripravništva v delovnih organizacijah; 
8. predlog zakona o katastru komunalnih naprav; 
9. predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve osnov- 

ne šole Veržej; 
10. predlog odloka o sofinanciranju nakupa elektronskega računalnika; 
11. predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov ko- 

misije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV; 
12. izvrševanje programa dela in sklepov organizacijsko-političnega zbora. 
Ali ima kdo izmed poslancev kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog 

k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je predlagani 
dnevni red sprejet. 

26 
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Preden preidemo na dnevni red, vas moram v smislu določila 210. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije obvestiti, da je ustavno sodišče SR Slove- 
nije s sklepom z dne 5. 6. 1968 ustavilo postopek za oceno ustavnosti zakona o 
voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok, ki sta ga sprožila 
gospodarska zbornica SR Slovenije in podjetje Ljubljana-transport iz Ljubljane. 
Prepis sklepa ustavnega sodišča ste prejeli s sklicem za današnjo sejo zbora. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 51. seje zbora, 

Zeli kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve k zapisniku 51. seje 
zbora? (Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik 51. seje zbora 
sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. Poslanec dr. Branko Furlan je postavil na prejšnji seji zbora izvršnemu 
svetu dvoje poslanskih vprašanj, in sicer: 

1. v zvezi z izvajanjem zakona o petdnevnem delovnem času in 
2. v zvezi z neurejenimi odnosi med uredništvom časopisa »Delo« in zdru- 

ženim PTT podjetjem, zaradi česar so mnogi kraji Slovenije ostali ob nedeljah 
brez časopisa. 

Na prvo vprašanje bo odgovoril dr. Viktor Damjan, republiški sekretar za 
pravosodje in občo upravo. Prosim! 

Dr. Viktor Damjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poslanec organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije to- 
variš dr. Branko Furlan je na 51. seji organizacijsko-političnega zbora postavil 
v zvezi s prehodom na nov delovni čas izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 

1. kakšne so dosedanje ugotovitve komisije izvršnega sveta glede izvajanja 
novega delovnega časa in njeni morebitni predlogi; 

2. ali poslujejo vsi republiški državni organi in organizacije, za katere za- 
kon velja, po novem delovnem času in se pri tem dosledno ravnajo po zakonu; 

3. ali so se že pokazali prvi pozitivni rezultati nove razporeditve delovnega 
časa, zlasti glede delovne storilnosti delavcev; 

4. ali je res, da je večina delavcev, ki delajo po novem delovnem času, ne^ 
zadovoljnih, ker jim to povzroča določene težave. Zanima ga tudi, ali je bil že 
predložen zvezni skupščini predlog za uvedbo hore legalis v poletnem času. 

Glede na zbrane podatke in dosedanje ugotovitve komisije za spremljanje 
priprav za prehod na petdnevni delovni teden, dajem na postavljena vprašanja 
tele odgovore: 

Ad 1. Komisija, ki je bila določena s 15. členom zakona o petdnevnem de- 
lovnem tednu v SR Sloveniji za spremljanje priprav na petdnevni delovni teden, 
je zaradi lažjega izvajanja svojih nalog naslovila pismo na vse predsednike ob- 
činskih skupščin s priporočilom, naj formirajo občinske komisije za spremljanje 
prehoda na novi delovni čas. Prav tako je iz svojih vrst določila bazenske po- 
ročevalce in formirala več podkomisij. Na podlagi poročil, ki jih je doslej pre- 
jela in pri zbiranju podatkov o časovni razporeditvi poslovanja organov in 
organizacij SR Slovenije, je komisija ugotovila, da poteka prehod na nov de- 
lovni čas v SR Sloveniji neusklajeno. Ta neusklajenost izvira delno iz tega, ker 
večina občinskih skupščin, kakor tudi mnoge organizacije javnega pomena, 
odlagajo prehod na novi delovni čas za jesenski rok, na 1. september 1968, ki 
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je z zakonom določen, kot končni rok za prehod. Mnoge organizacije javnega 
pomena pa so že prej razporedile svoj delovni čas drugače, kot to predvidevajo 
določila zakona o petdnevnem delovnem tednu. Zaradi navedenega je prehod 
nesinhroniziran. Ni dvoma, da je prehod na petdnevni delovni teden in smotrno 
organiziran delovni čas izrednega pomena za družbo in da ima daljnosežne po- 
sledice; bistveno se spreminjajo življenjske navade in mentaliteta ljudi. Prav 
zato, ker gre za nov način in obliko človekove prehrane, način razpolaganja s 
prostim časom, se ustvarijo novi problemi, delno pa stari akutne je udarijo na 
dan. Komisija je ugotovila številne probleme, ki se pri tem porajajo, od katerih 
pa nekateri terjajo temeljito proučitev. Osrednji problem pri prehodu še vedno 
predstavljata šolstvo in otroško varstvo, kjer stopa v ospredje predvsem po- 
manjkanje ustreznih kapacitet ter sredstev za njihovo razširitev. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je formiral posebno strokovno 
komisijo, ki spremlja potek prehoda na nov delovni čas na 12 šolah na pod- 
ročju SR Slovenije, ki so poskusno že uvedle pouk v okviru novega delovnega 
časa. 

Razprave v komisiji kažejo, da v prihodnjem šolskem letu najbrž še ne 
bo mogoče predpisati novega šolskega koledarja za vse šole, ker za to ne bo 
dovolj pogojev. Zato naj bi bil najprej izveden prehod na novi šolski koledar 
v tistih šolah, ki imajo pogoje za to in kjer je to v skladu z željami staršev in 
v soglasju z občinskimi skupščinami. Prav tako je tudi iniciativni odbor za 
ustanovitev republiške skupnosti otroškega varstva, skupno s sekretariatom 
za zdravstvo in socialno varstvo, začel z analiziranjem sedanjega stanja otro- 
škega varstva, da bo lahko na podlagi analize sedanjega stanja predlagal pro- 
gram ter podane načrte za reševanje problemov na tem področju. Ugotovimo 
lahko, da je na tem področju že storjen korak naprej v smeri hitrejšega reše- 
vanja problemov, ki jih povzroča premajhna mreža otroško^-varstvenih usta- 
nov. 

Ad 2. V skladu z določili odloka in zakonom o petdnevnem delovnem 
tednu so vsi republiški upravni in drugi organi kot npr. senat za prekrške, 
sodišča, tožilstva, javno pravobranilstvo, strokovne službe izvršnega sveta in 
skupščine, ki imajo sedež v Ljubljani, začeli s 1. marcem 1968 delati po novem 
delovnem času, to je od 8.30 do 17.30 z izjemo petka, ko so delali od 8.30 
ao 17. ure, pri čemer so imeli enourni opoldanski odmor. V smislu določil 8. 
člena zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji so ti organi s 1. 
majem 1968. leta prešli na poletni delovni čas od 7.30 do 16.30 z izjemo petka, 
ko delajo od 7.30 do 16. ure z enournim odmorom. 

Hidrometeorološki zavod SR Slovenije in zavod za rezerve sta v smislu 
4. člena zakona o petdnevnem delovnem tednu zaprosila za drugačno razpore- 
ditev delovnega časa, pri čemer sta utemeljevala prošnji s specifičnostjo na- 
rave dela. 

Komisija za sprejemanje prehoda na nov delovni čas se je posvetovala 
tudi z vsemi sodišči in ugotovila, da je vrhovno sodišče začasno, le za čas 
sodnih počitnic, premaknilo delovni čas od 6.30 na 14.30 in pa v sredo popoldan 
od 17. do 19. ure in da imata v Ljubljani različno razporejen odmor samo okrožno 
sodišče in okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani; prvo namreč od 13. do 13.30, 
drugo pa od 13.30 do 14.30. Takšen odmor utemeljujeta kot najbolj funkcio- 
nalen, glede na razpisane obravnave. Mestni svet in vse ljubljanske občine so 
prešle na nov delovni čas sočasno z republišikimi organi, vendar s to razliko, 
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da so se odločili za polurni odmor ter zato končajo delo pol ure prej kot repu- 
bliški in drugi upravni organi. 

Odstopanja se torej kažejo predvsem v razporeditvi opoldanskega odmora, 
saj mnogi pomikajo odmor na kasnejšo uro, ker menijo-, da prezgodnji odmor 
ni v prid delovni storilnosti. 

Ad 3. Komisija meni, da nekajmesečni rezultati dosedanjega novega delov- 
nega časa ne morejo služiti kot odločujoče merilo glede njegove funkcionalnosti; 
to tembolj, ker niso prešli še vsi organi in organizacije na novi delovi čas in bi 
vsaka sedanja ocena slonela na rezultatih parcialne prakse. Zato sorazmerno 
kratek čas še ne dovoljuje podajanja ocene o tem ali je storilnost večja ali 
manjša, saj moramo računati s prilagajanjem človekovega organizma na nov 
način dela. Tuje izkušnje kažejo, da je tak delovni čas eden od elementov za 
povečevanje proizvodne učinkovitosti. Seveda pa mora biti ta ukrep vgrajen v 
celoto pogojev in razmer pri delu in v življenju ter usklajenem delovanju celot- 
ne družbe, kjer pa je zlasti pomembna skladnost delovanja slehernega posa- 
meznika, organizacije in skupnosti. 

Ad 4. Tega nismo anketirali, vendar je treba upoštevati, da mentaliteta 
glede novega načina življenja in delovnega ritma (vstajanje, prehrana in po- 
dobno) počasi prodira v dosedanje navade delovnih ljudi. Nekateri izjavljajo, 
da se v popoldanskem času počutijo utrujeni, zlasti še po zaključku delovnega 
časa. Dosedanje ugotovitve kažejo, da naši delovni ljudje ne odklanjajo pet- 
dnevnega delovnega tedna, saj pomeni uvedba prostih sobot pomembno prido- 
bitev. Zelja nekaterih je, da se delovni čas v okviru petdnevnega delovnega 
tedna razporedi drugače, to je z večjim poudarkom na izkoriščenju dopoldan- 
skih ur, kar bi bistveno pripomoglo k odstranjevanju nekaterih sedanjih težav. 
Želeli bi pripomniti, da prav gotovo lažje premagujejo vse zgoraj naštete težave 
tam, kjer s skupnimi silami omogočajo reševanje problemov, ki se pri uvelja- 
vitvi zakona pojavljajo. Te probleme so predvidevali in za njih vedeli že pred 
sprejemanjem zakona in za nas niso novi in smo prav zato predvideli prehod 
na nov delovni čas postopoma do 1. septembra. 

Ad. 5. Verjetno smo vprašanje tovariša poslanca glede hore legalis, ki 
je specifični termin za nekaj drugega, pravilno razumeli kot vprašanje v zvezi 
s predlogom premaknitve ure v poletnem času za eno uro naprej. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je predložil zveznemu izvršnemu svetu v proučitev 
predlog, naj bi v poletnem času premaknili uro za eno uro naprej, ker bi taka 
rešitev bila koristna za mnoge gospodarske in druge panoge v naši državi., v 
poletnih mesecih pa predvsem v obmorskih in toplejših območjih. Odgovora 
kljub urgenci še nismo prejeli, najbrž zato, ker spremljajo premaknitev ure še 
drugi ukrepi, na primer premaknitev železniškega, avtobusnega, letalskega in 
pomorskega voznega reda, ki morajo biti prej proučeni. 

Končno naj omenim, da sta o uvajanju novega delovnega časa ob odprtem 
pismu iniciativnega odbora sindikata podružnice republiških upravnih organov 
razpravljala na skupni seji dva odbora organizacijsko-političnega zbora in to 
odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema in odbor za vprašanja 
javne uprave in splošne varnosti. Oba odbora menita, da je zakon še premalo 
časa v veljavi, da bi mogli do kraja oceniti vse njegove dobre in slabe strani. 
Potrebno je doseči, da bi ga povsod čimprej uveljavili in da bi se za to izdelala 
ustrezna analiza. Komisija bo še nadalje intenzivno spremljala in proučevala 
vse pojave, ki spremljajo prehod na novo razporeditev delovnega časa in bo 
v jeseni, ko bo večina delovnih organizacij in organov prešla na nov delovni 
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čas, zbrala konkretne predloge in jih posredovala izvršnemu svetu in Skupščini 
SR Slovenije. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli poslanec postaviti še 
dodatno vprašanje? (Ne želi.) 

Na drugo vprašanje poslanca dr. Branka Furlana bo odgovoril Ciril Ster, 
vršilec dolžnosti sekretarja izvršnega sveta za informacije. 

Ciril Ster: Tovarišice in tovariši poslanci. Poslanec dr. Branko Furlan 
je zastavil v organizacijsko-političnem zboru naslednje vprašanje: 

1. ali je dopustno, da sta uredništvo in prodajna služba najbolj razširjenega 
glasila Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije zaradi finančnih težav 
nenadoma prekinila dostavo in prodajo nedeljske številke »Dela« v vseh manj- 
ših krajih Slovenije; 

2. ali PTT podjetje ni moglo razporediti svojega delovnega časa tako, da 
bi to ne bilo v škodo občanom. 

V zvezi s tema vprašanjema, ki se v bistvu nanašata na isto problematiko, 
to je na prekinitev dostave in prodaje časopisa »Delo« ob nedeljah v vseh 
manjših krajih Slovenije, dajemo naslednje pojasnilo, oziroma odgovor: 

Uredništvo »Dela« je svoječasno sporočilo svojim bralcem, da bodo naroč- 
niki od 25. maja t. 1. lahko prejemali časopis »Delo« ob nedeljah samo v 16 
večjih krajih naše republike, to je tam, kjer ima organizirano časopisno založ- 
niško podjetje »Delo« svojo lastno dostavo časopisa, v skoro vseh ostalih krajih 
pa bodo bralci prejemali oziroma kupovali nedeljsko izdajo »Dela« šele v pone- 
deljek. V zvezi z uveljavljanjem zakona o 42-urnem delovnem tednu je PTT 
že prej opozorilo časopisno založniško podjetje »Delo«, da ob nedeljah ne bo 
moglo več dostavljati lista. Razlog za tak ukrep PTT podjetij v Sloveniji je bil 
pojasnjen z ustreznim poročilom v »Delu« dne 1. junija. 

Poštno omrežje v Sloveniji je mnogo bolj razvejano kot v drugih repu- 
blikah, saj dosega evropsko poprečje. Ker imajo poštni delavci po zakonu pra- 
vico do enodnevnega počitka v tednu, je seveda težje organizirati v manjših 
krajih Slovenije službo drugače, ali pa bi morali zaposliti bodisi dodatne de- 
lavce ali pa podaljšati delovni čas delavcem, ki že doslej opravljajo svojo 
službo vse dni v tednu, kar pa bi znatno povečalo stroške. Tudi v drugih, zlasti 
še v gospodarsko razvitih državah iz istih razlogov omejujejo v mnogih krajih 
poštno službo ob nedeljah in tudi že ob sobotah. Dne 30. maja pa so predstav- 
niki časopisno založniškega podjetja »Delo« in PTT podjetja obravnavali na 
skupnem sestanku vprašanje, ki se nanaša na nedavni ukrep PTT podjetja. 
Dosežen je sporazum o ukrepih, da bodo že prvo nedeljo v mesecu juniju tega 
leta naročniki lahko zopet dobivali nedeljsko številko dela na poštah v vseh 
večjih krajih Slovenije. Po tem sporazumu prejemajo in razpečavajo »Delo« 
v 72 poštah na območju Slovenije, pri čemer so vključeni vsi večji kot tudi 
pomembnejši turistični kraji v naši republiki. S tem je doseženo, da prejema 
list ob nedeljah okoli 90'°/o naročnikov, ostali pa prejemajo »Delo« ob pone- 
deljkih. »Delo« do teh pošt plačuje prevoze, PTT podjetje pa na teh poštah 
organizira poštno službo. 

Glede na omenjeni sporazum med časopisno založniškim podjetjem »Delo« 
in PTT podjetjem je vprašanje dostave »Dela« ob nedeljah v tem času skoraj 
v celoti rešeno. 
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Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam tovariša poslanca, 
če želi dodatno vprašanje? (Ne želi.) 

Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec inž. Lado Simončič. Prosim! 

Inž. Lado Simončič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci. Dne 5. junija 1968 so prebivalci naselij ob vodotoku reke Pšate na 
območjih občin Kamnik in Domžale ponovno doživeli katastrofalno poplavo. 
Voda je vdrla v hiše in hleve, tako da je bilo treba reševati ljudi in živino. 
Vdrla je v šolska in druga javna poslopja, preplavila je velika poljedelska, 
zlasti travniška zemljišča in uničila prvo košnjo, kar je v letošnji letini zelo 
hud udarec za prebivalstvo. Voda je preplavila tudi republiško cesto Kranj— 
Brnik—Kamnik oziroma Mengeš in republiško cesto Ljubljana—Kamnik v na- 
selju Trzin. Najhujše je bilo, ko je voda porušila bregove reguliranega toka 
tako imenovanega razbremenilnika med naseljema Topole in Mengeš ter se 
prek drevesnice Mengeš razlila v naselja Mengeš, Loka in Trzin. Štab za 
obrambo pred naravnimi in drugimi katastrofami občine Domžale je takoj stopil 
v akcijo in organiziral gasilce, podjetja in občane, ki so sicer reševali, toda niso 
uspeli obvladati vodne stihije, predvsem zato, ker so odpovedale vodne naprave, 
ki niso bile vzdrževane. Tudi po katastrofi je štab še nekajkrat zasedal in 
analiziral potek akcije in oceno škode občinske komisije, ki je znašala desetine 
milijonov starih dinarjev. 

Na skupno sejo štaba in predstavnikov občinskih skupščin Domžale in 
Kamnik so povabili poleg predstavnikov vodne skupnosti Ljubljanica—Sava 
tudi predstavnike vodnega sklada SR Slovenije, ki pa se vabilu niso odzvali, 
niti niso šteli za potrebno, da bi se opravičili. O katastrofi sta razpravljali tudi 
obe občinski skupščini in sprejeli več sklepov, med njimi zahtevo, da se reka 
Pšata dokončno uredi še v tem letu. Sredstva vodnega sklada SR Slovenije na 
območju občin ne zadoščajo za kritje lokalnih potreb. Dalje so sprejeli zahtevo, 
da ostane 80 °/o sredstev vodnega gospodarstva na območju, kjer so zbrana 
in da se samo ostanek preliva na območju republike in zahtevo, da občinske 
skupščine soodločajo o planu del in razporejanju del vodnega sklada. Ob reše- 
vanju problemov vodnega gospodarstva je treba upoštevati tudi probleme 
sladkovodnega ribištva. 

Na osnovi zahtev občinskih skupščin Domžale in Kamnik postavljam iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije tole poslansko vprašanje: 

Kdaj in kako se bodo izboljšale razmere na področju vodnega gospodar- 
stva v Sloveniji? 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam ali lahko predstavnik izvršnega 
sveta takoj odgovori na poslansko vprašanje inž. Simončiča. (Ne.) Če ne, bom 
poslansko vprašanje poslala izvršnemu svetu, ki bo poslancu odgovoril na prvi 
prihodnji seji. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne želi.) 

Ce ne, zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o skup- 
ščini občine, njenih nalogah, organizaciji in metodah dela. 

Današnja razprava o navedenih vprašanjih predstavlja uvodno obravna- 
vanje najbolj aktualnih vprašanj, ki zadevajo delo, organizacijo in naloge ob- 
činske skupščine. Ze dosedanja analiza je pokazala, da je občinska skupščina 
čestokrat obremenjena s številnimi vprašanji, ki niso tako pomembna, da bi 
jih morala reševati občinska skupščina kot celota, to pa predvsem zaradi tega, 
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ker niso opredeljene tiste naloge, ki so za razvoj občine bistvenega pomena. 
Osnova za današnjo razpravo je gradivo-, ki ga je pripravila pravna fakulteta 
univerze v Ljubljani in ki ste ga prejeli v izvlečku, nekatera poglavja pa tudi 
v integralnem besedilu. Čeravno analiza ni težila h globlji teoretični obravnavi 
komunalnega sistema, pa je vendar naša želja, da bi v razpravah kolikor se da 
celovito osvetlili komunalni sistem v današnjih pogojih in razmerah, da bi bil 
bolj učinkovit in kaj bi bilo potrebno storiti, da bi zaživel v polnem smislu 
besede. Menim, da predstavlja to gradivo zadostno in solidno osnovo za raz- 
pravo, na podlagi katere bi naš zbor na eni izmed prihodnjih sej lahko sprejel 
ustrezna stališča in izdelal tudi ustrezen skupščinski akt. S to razpravo izpol- 
njujemo tudi eno izmed nalog, ki smo si jo zadali v okvirnem programu dela 
našega zbora. Gradivo smo poslali tudi vsem občinskim skupščinam in jih 
prosili, da dajo svoje predloge in svoja mnenja. 

K današnji razpravi smo vabili izvršni svet Skupščine SR Slovenije, pravno 
fakulteto, republiško konferenco SZDL, sekretariat izvršnega sveta za zakono- 
dajo in pogodbeno skupnost Občan. Vse predstavnike pozdravljam in jih vabim, 
da sodelujejo v razpravi. 

Vprašam predstavnika odbora za komunalni sistem, če želi besedo. (Da.) 
Besedo ima podpredsednik odbora tovariš Brane Vipotnik. 

Brane Vipotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Odbor za komunalni sistem našega zbora je v skladu s programom 
našega zbora sprejel teze za raziskovalno nalogo o skupščini občine, njenih 
nalogah, organizaciji in metodah dela. Ze ob sprejemanju tez nam je bilo 
vsem jasno, da naslov ne ustreza v celoti vprašanjem, ki so jih postavile teze 
in ki jih je obravnavala tudi naloga. Tako npr. se nujno dotaknemo komunal- 
nega sistema nasploh, kajti skupščina občine je le eden izmed faktorjev, sicer 
najpomembnejši, občinske skupnosti. Zato je naloga zlasti zajela vprašanja 
okoli dejanske avtonomnosti občinske skupščino pri njenem odločanju, o mož- 
nostih avtonomnega odločanja občinske skupščine, zlasti glede na odločitve 
organizmov širših družbeno-političnih skupnosti. Občinska skupščina je tudi 
preobremenjena s številnimi vprašanji, ki niso politične narave in ki niso odraz 
samoupravnosti občine. Ugotoviti je treba, katere ovire preprečujejo uresniče- 
vanje načel o samoorganiziranju občine, ob tem pa kolikšna naj bo sploh samo- 
stojnost občine. Vprašanje, ki se je tudi postavljalo, je, kako naj poteka proces 
odločanja v okviru različnih organov skupščine in kakšni naj bodo medsebojni 
odnosi med samoupravnimi organi posameznih področij interesnih skupnosti 
in skupščino ter delovnimi organizacijami s skupščino in interesnimi skup- 
nostmi. 

Posebno poudarjena je bila potreba po proučitvi odnosa med skupščino 
občine in delovnimi organizacijami posebnega pomena. Ta vprašanja so v poro- 
čilu o raziskovalni nalogi obravnavana, prav tako pa se je tudi razprava na seji 
odbora vedno dotikala zlasti teh vprašanj. 

Današnja razprava, kot boste videli iz pismenega poročila, ki vam ga je 
predložil odbor, ima namen, da je kolikor mogoče konkretna, saj bo le tako 
lahko odbor pripravil akt, s katerim naj naš in republiški zbor sprejmeta sta- 
lišča glede občinske skupščine, to je komunalnega sistema, njene samoorgani- 
zacije in odnosov, ki se v delovanju organizmov znotraj in izven občinske skup- 
ščine pojavljajo. V občini naj bi delovni ljudje in občani ter njihove združbe 
reševali temeljna vprašanja ekonomskega, socialnega, zdravstvenega, kultur- 
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nega in političnega življenja. To načelo se ni realiziralo zaradi številnih vzrokov 
in sicer v občini v večini primerov zaradi delitve sredstev med družbeno-poli- 
tičnimi skupnostmi, ki jim ostane premalo sredstev, da bi lahko opravljale te 
funkcije v celoti. 

Občina je mnogokrat postavljena zaradi delitvenih razmerij v položaj, da 
mora prejemati dopolnilna sredstva, da lahko opravlja osnovne funkcije, ki so 
ji prepuščene. Tudi normativna dejavnost federacije in republike na posameznih 
področjih posega v take nadrobnosti, da je kakršnakoli odločitev v občini zgolj 
formalna in v stvari predstavlja ponovitev že sprejete odločitve ali pa odlo- 
čitev v vnaprej določeni varianti. Zvezna in republiška zakonodaja sta v po- 
drobnostih predpisali notranje odnose tako, da delovnim ljudem in občanom 
odpade vsa skrb, da bi glede na svoje potrebe in konkretne pogoje urejali po- 
samezne zadeve, njihovi samoupravni in avtonomni organi pa lahko le izvršu- 
jejo posamezne naloge. Ceni se, da je 90 °/o sredstev občin vnaprej razporejeno 
s predpisi republike in federacije. 

Ob tem se postavlja utemeljeno vprašanje, kaj občina zmore, kajti nemo- 
goče je prenašati naloge na občino, ne da bi sočasno ustvarili pogoje, ki bodo 
občini omogočili uspešno izvrševanje nalog. Prav v zvezi s tem je potrebno 
pregledati in urediti pristojnosti in se odločiti, katere gredo občini, katere 
republiki in katere federaciji. Nejasnost med nalogami oziroma nejasna opre- 
delitev nalog posameznih družbeno-političnih skupnosti tudi povzroča, da 
se o občini in vsebini njenega dela ter funkcioniranju zavzemajo različna 
stališča. Nekateri celo trdijo, da ustavne koncepcije občine ni mogoče reali- 
zirati in to svojo trditev utemeljujejo prav s slabostmi, ki se v razvoju 
samoupravne družbe pojavljajo', zlasti v odnosih med posameznimi druž- 
beno-političnimi skupnostmi, oziroma dokazujejo neuspešnost komunalnega 
sistema, da ne bi videli vse slabosti, ki so se pojavile zlasti izven občine 
in ki onemogočajo normalni razvoj občine in delovanje organizma v njej. 
Dokazuje se tudi pasivnost občanov pri reševanju lastnih zadev oziroma 
zadev, ki imajo pomen za njihovo skupno življenje v občini, pri tem pa ne 
upoštevajo dovolj celotnega instrumentarija, poseganja federacije in republike 
na vsa področja, v katerih naj bi delovni človek in občan odločala, pa je na- 
mesto njiju to storila republika ali federacija, ter tako spremenila samoupravni 
mehanizem v občini, pa tudi elementarne institucije neposredne demokracije, 
\r sredstvo za informiranje in izvrševanje. 

Pogosto se dokazuje, da občina nima svoje osnove, ker nima vpliva na 
gospodarstvo oziroma na njegov razvoj in ker se to giblje po svojih lastnih 
zakonitostih. V občini se res ne pojavlja več dominantna vloga občinske skup- 
ščine nad dogajanji v gospodarstvu. Odpravljena je vloga, ki jo je imela 
država do gospodarskih organizacij, s tem pa še ni rečeno, da občinska skup- 
nost nima vpliva na gospodarska dogajanja oziroma na gospodarstvo. Občinska 
skupnost bo morala s plani razvoja vplivati na gospodarski razvoj, na gospo- 
darsko moč, organizirati bo morala združevanje lastnih in drugih sredstev, da 
bo lahko dosegla tak razvoj proizvajalnih sil, ki bodo zagotavljale, da se bodo 
lahko v občinskih skupnostih te sile še nadalje razvijale, obenem pa omogočile 
tisti družbeni standard, ki ga občinska skupnost mora zagotavljati. Nedvomno 
je, da ima občina vpliv na obrt, turizem, urbanizem, komunalo, trgovino, 
kmetijstvo ter da mora skrbeti za zaposlovanje. 

V občini so se pričele oblikovati interesne skupnosti, ki postajajo vse bolj 
stalni del družbeno-političnega sistema. Te skupnosti so formirane na področju 
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vzgoje in izobraževanja, socialnega zavarovanja, otroškega varstva ter zaposlo- 
vanja. Ustanavljanje teh skupnosti predstavlja novo kvaliteto v reševanju vpra- 
šanj na posameznih področjih z neposredno udeležbo zainteresiranih. Te skup- 
nosti so šele v svojem razvoju, vendar imajo očitne prednosti pred dosedanjim 
načinom reševanja v okviru državnih organov. Te skupnosti se tudi ne zapirajo 
v meje sedanje teritorialne razdelitve občin, temveč funkcionalno povezujejo 
posamezna interesna območja ter ustvarjajo nove regije, ki se povezujejo nato 
v širše interesne skupnosti mimo administrativne razdelitve. Občinska skup- 
ščina ni več edini samoupravni mehanizem v občini, nedvomno pa ostaja še 
vedno najvišji predstavniški organ občine. Z vse hitrejšim razvijanjem samo- 
upravljanja na posameznih področjih ni več povsod dominantna njena vloga 
najvišjega organa samoupravljanja, temveč se ta vloga porazdeljuje med šte- 
vilne faktorje v občini. Vloga občinske skupščine je zato različna na posameznih 
področjih, tako se na primer na področju gospodarstva kaže predvsem v usmer- 
jevalni vlogi, na področju družbenih služb pa še vedno v vlogi odgovornega or- 
gana, ki mora zagotoviti delovanje služb v taki meri, da zadovoljujejo osnovne 
potrebe delovnih ljudi in občana. 

Zbor lahko znatno pripomore k razreševanju številnih vprašanj okoli ob- 
činske skupnosti, zlasti če v nadaljnjih razpravah doseže stališče glede sistema 
financiranja družbeno-političnih skupnosti in ureditve sistema prispevkov, dav- 
kov in taks. Dokaj enotno je stališče, da naj se prepusti republikam pravica 
in dolžnost, da same določajo vrsto in višino prispevkov, ni pa o tem enotnega 
mnenja, ali naj se ta pravica prepusti občini, čeprav je to že njena ustavna 
pravica. Dosedanji način financiranja občine, ki ima vse znake proračunskega 
dodeljevanja sredstev, pusti občinam le preostanek sredstev potem, ko sta si 
republika in federacija pokrili svoje potrebe. Občina zato nima osnove za svojo 
samostojnost oziroma avtonomijo. Res je, da s tem, če se prepusti občinam, da 
same določijo vrsto in višino prispevka, še ni rešeno celotno vprašanje, kajti 
vse dotlej, dokler ne bo dosežena v vseh občinah taka materialna baza, ki bo 
zagotavljala osnovno financiranje služb, ki zadovoljujejo osnovne potrebe ob- 
čanov, je potrebno po načelu solidarnosti zbirati sredstva in jih po objektivnih 
kriterijih dodeljevati občinam, ki nimajo dovolj lastnih sredstev. Tudi s spre- 
jemom samofinanciranja v občinah nekatere občine ne bodo mogle kriti svojih 
osnovnih potreb, zato bi bilo potrebno v republikah precizirati minimum sred- 
stev, ki bi zagotavljal, da imajo vse občine zagotovljene tiste usluge in dobrine, 
ki zagotavljajo normalno življenje in potreben razvoj. Vsekakor pa je potrebno 
objektivizirati oziroma normirati, kaj so osnovne potrebe. Glede tega vpraša- 
nja so bila v odboru različna mnenja. Tako so bili nekateri mnenja, da ni po- 
trebno, da bi občina izvrševala prav vse funkcije na področju prosvete, kul- 
ture, zdravstva, socialnega varstva, zaposlovanja itd., ker so nekatere naloge s 
teh področij pomembne ne samo za občino, temveč za ves narod oziroma repu- 
bliko in da je zato mogoče te naloge enotno in racionalneje urejevati v republiki. 

V bodočem sistemu zbiranja in delitve sredstev občin je nujno pritegniti 
delovnega človeka in občana, da bo lahko neposredno vplival na oblike in višino 
zbiranja ter potrošnjo teh sredstev. Ta zahteva nujno predpostavlja, da se bodo 
v občinah na kar najbolj demokratičen način oziroma na samoupravni podlagi 
sklepali dogovori o posameznih pravicah in uslugah, ki gredo občanom, kajti 
nemogoče je, da se pravice določajo s predpisi republike in federacije, občina 
pa mora zagotavljati njihovo financiranje in je zato neposredni interes delov- 
nega človeka in občana odtujen, saj ni imel možnosti, da bi sam odločal o tem, 
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kakšna in kolikšna pravica oziroma varstvo mu gre in koliko za to plača. Doseči 
je treba, da občani sami odločajo, katere od skupnih potreb in po katerem 
vrstnem redu bodo zadovoljevali in kako bodo te potrebe financirali, ali z nepo- 
srednim plačilom usluge oziroma proizvoda, ali pa bodo s krajevnim samopri- 
spevkom ali na kak drug način zbirali sredstva. 

Politično-izvršilni organi občinske skupščine se v sedanjem funkcioniranju 
vse premalo pojavljajo kot res politično-izvršilni organi, temveč le bolj kot 
formalna institucija, prek katere občinska uprava nastopa v občinski skupščini 
in navzven. Ti organi se morajo torej prilagoditi dejanskim potrebam, to je, da 
pripravljajo in izvršujejo politiko občinske skupščine, so zanjo odgovorni in 
morajo zato postati vse bolj aktivni faktor delovanja skupščinskega sistema v 
občinah. 

Z razmejitvijo pristojnosti med občinsko skupščino, njenimi izvršilno-poli- 
tičnimi organi in upravo bodo njihove naloge znatno večje in odgovornejše. Z 
nastajanjem samoupravnih skupnosti bo njihova vloga tudi na tem področju 
znatno večja, saj bodo morali sodelovati v razreševanju številnih in različnih 
interesov, ki se na posameznem področju pojavljajo. Glede vprašanja, ali seda- 
nja občina lahko zagotavlja in zato organizira vse temeljne proizvodne, usluž- 
nostne in upravne in druge enote, ki zadovoljujejo potrebe občanov, zlasti ker 
imajo te dejavnosti svoj smisel povezovanja v svoji stroki oz. panogi in jih 
teritorij občine ali pa celo republike lahko zavira v njihovem razvoju, so bila 
različna mnenja. Večina članov odbora meni, da je zapiranje posameznih dejav- 
nosti v občinske meje. ekonomsko neracionalno in ponavadi škodljivo, toda v 
nobenem primeru občino, kot skupnost interesov, ni mogoče dobiti pri organizi- 
ranju dejavnosti, kajti prek te dejavnosti, ki je lahko občinska, medobčinska, 
republiška ali celo zvezna, občina izvršuje svoje pravice in dolžnosti, čeprav 
obstoje veliki in enotni sistemi v proizvodnji in uslužni dejavnosti. Ker je 
občina temeljna družbeno-politična skupnost in ker je samoupravljanje v občini 
temelj družbeno-političnega sistema, je potrebno, da je občina kot celota pred- 
stavljena tudi v federaciji. Res je povezava med občino in federacijo že vzpo- 
stavljena v predstavniškem telesu federacije in poudarjena v vlogi poslanca 
zveznega zbora, toda spremembe, ki naj bi nastale z nadomestitvijo zveznega 
zbora z zborom narodov, narekujejo tudi neposredno povezavo občin s federacijo, 
kajti federacija ni le zveza republik, temveč tudi zveza delovnih ljudi in obča- 
nov, ker le tako občina oz. občani vplivajo na zadeve federacije. Ne gre samo 
za zvezno državo, temveč tudi za samoupravno skupnost občanov, njenih delov- 
nih ljudi, njihovih organizacij ter samoupravnih inštitutov. 

Posebej nisem poudaril delovanja zborov volivcev in zborov delovnih skup- 
nosti, kakor tudi ne delovanja krajevnih skupnosti, ker bodo ta vprašanja v 
našem zboru posebej obravnavana. Prav tako so nekatera vprašanja v gradivih, 
ki ste jih prejeli, že obdelana in bi lahko le ponavljal nekatera stališča oziroma 
predloge. Čutim pa potrebo, da posebej poudarim, da tudi republika s posebnim 
zakonom uredi vprašanje pristojnosti, ki gredo sedaj občinski skupščini. Dose- 
danja zakonodajna praksa, prav tako pa tudi številni podzakonski predpisi, so 
občinsko skupščino neštetokrat razvrednotili in jo postavili na nivo uprave. S 
posebnim zakonom je zato treba prepustiti občinskim skupščinam, da le s svo- 
jimi samoupravnimi akti določijo, kateri izmed njihovih organov bo imel v 
pristojnosti posamezne zadeve, ki so sedaj šle občinski skupščini. Zato pred- 
lagam, da naš zbor naloži odboru za komunalni sistem, da pripravi predlog za 
izdajo takega zakona. 
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Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi be- 
sedo? K besedi se je priglasil poslanec Jože Praček. Prosim. 

Jože Praček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Pričujoča raziskava oziroma poročilo o raziskavi o skupščini občine, njenih 

nalog, organizaciji in metodah dela, ki jo je pripravila pravna fakulteta uni- 
verze v Ljubljani, prav gotovo predstavlja pomemben prispevek k nadaljnji 
gradnji komunalnega sistema, ki smo ga formalno-pravno vzpostavili leta 1955 
z zakonom o delitvi občin in okrajev. V sklepni besedi oziroma zaključkih, in 
predlogih poročila o raziskovalni nalogi so našteta številna odprta vprašanja 
sedanjega sistema, obenem pa predlagane spremembe, ki bi omogočile v praksi 
uresničiti ustavno zamišljeno organizacijo samouprave v občini. Po mojem 
mnenju zaslužijo največjo pozornost zlasti pojavi pasivizacije in tudi abstinence 
v vseh oblikah neposredne demokracije, pa tudi v predstavniških organih skup- 
ščine in njenih svetih. V svojem prispevku bi se dotaknil mesta in vloge občin- 
ske skupščine, njenih svetov in s tem v zvezi tudi upravnih organov. Za izho- 
dišče v svoji razpravi povzemam ugotovitve raziskave, da udeležba odbornikov 
na seji skupščine kaže tendenco upadanja, da je udeležba odbornikov zbora 
delovnih skupnosti manjša od udeležbe odbornikov občinskega zbora in da 
aktivnost odbornikov na sejah ni zadovoljiva. 

Mimogrede naj povem, da veljajo ugotovitve raziskave glede udeležbe na 
sejah in aktivnosti odbornikov tudi za skupščino občine Ajdovščina, ki sicer ni 
zajeta v raziskavo. V obdobju od leta 1955 do 1966 je bila udeležba odbornikov 
na sejah skupščine 70,14%, pri tem pa je bilo kar 20% neopravičeno odsotnih. 
Udeležba v občinskem zboru je bila 75,20 »/o, v zboru delovnih skupnosti pa 
65 %. Neopravičeno odsotnih je bilo v tem zboru celo 24,80%. V razpravah in 
na sejah skupščine je sodelovalo 68 % odbornikov, 32 % odbornikov pa v raz-- 
pravah sploh ni sodelovalo. Ne bi ponavljal ugotovitev raziskave, ki pogojujejo 
tako stanje v komunalnem skupščinskem sistemu, temveč bi k temu dodal še 
tole: Tako za občinski zbor, kot tudi za zbor delovnih skupnosti se vsiljuje 
vprašanje umestnosti in pravilnosti sedanjega oblikovanja volilnih enot, zlasti 
v podeželskih občinah, in teh je v Sloveniji večina. S tako oblikovanimi volil- 
nimi enotami pride v občinski zbor večina predstavnikov podeželja, kjer pa je 
zaradi znane migracije ljudi v večje centre izobrazbena struktura zelo nizka. 
Temu primerna je današnja izobrazbena struktura občinskih skupščin in zlasti 
občinskih zborov. V letu 1964 je bilo 60% odbornikov skupščine občine Ajdov- 
ščina z osnovno in nižjo izobrazbo. V letu 1966 je ta odstotek padel na 42 9/o. 
Da je izobrazbena struktura občinskih skupščin neprimerna; kažejo tudi pred- 
logi anketiranih odbornikov za razmejitev pristojnosti med občino in višjimi 
družbeno-političnimi skupnostmi, ko predlagajo, naj bi občinska skupščina raz- 
pravljala in odločala zlasti o stanovanjski problematiki, komunalnih zadevah, 
obrtni dejavnosti in življenjskem standardu, prispevkih in davkih itd. Proti 
množici sedanjih nalog občinske skupščine, pri katerih je približno 70 %> obči- 
nam naloženih z republiškimi in zveznimi predpisi, je pri odbornikih čutiti 
neprikrit odpor s svojo udeležbo na sejah in pasivnostjo na seji sami. 

Manjša udeležba odbornikov zbora delovnih skupnosti na sejah skupščine 
od udeležbe odbornikov občinskega zbora pogojuje med drugim tudi sedanje 
oblikovanje volilnih enot za volitve v tak zbor. Dogaja se, da tvorijo volilno 
enoto številne manjše delovne organizacije, ki pa po proizvodnji nimajo prav 
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nič skupnega. Zato je nemogoče, da bi odbornik poznal problematiko svoje 
volilne enote. 

Če bi delili vzroke za tako stanje na zunanje in notranje, potem po mojem 
mnenju lahko trdimo, da pri zboru delovnih skupnosti tako stanje pogojuje več 
zunanjih vzrokov, ki so tudi sistemskega značaja in temeljijo na naši pozitivni 
zakonodaji. Občinska skupščina, ki naj bi po našem sistemu, zlasti z zborom 
delovnih skupnostih, predstavljala integracijo samoupravljanja v občini in 
usklajevala delo samoupravnih skupnosti, zaenkrat nima nobene moči, če ji 
vzamemo skrb za zakonitost, reelekcijo, prisilno upravo in likvidacijo; gibanje 
gospodarstva samo spremlja, statut pa obravnava. Vsa njena moč so največkrat 
priporočila, kako se ta spoštujejo pa vsi vemo. Skupščina občine Ajdovščina je od 
aprila 1964 do oktobra 1965 sprejela 23 priporočil. Večina delovnih organizacij, 
kljub pozivom, na številna priporočila sploh ni reagirala. Formalizem oziroma 
pravico odbornikov zbora delovnih skupnosti, da samo razpravljajo in spre- 
jemajo priporočila, pasivizira ne samo posameznike, ampak skupščino kot celoto, 
kot najvišji organ samoupravljanja v občini, ko se čuti nemočna v množici 
problemov, ki jo obdajajo. Ali ni treba delni vzrok za tako številne prekinitve 
dela iskati tudi v posledici take vloge občinske skupščine in zlasti njenega 
zbora delovnih skupnosti? Če stavkajoči delavci prihajajo pred občinsko skup- 
ščino, pomeni, da vanjo zaupajo, da želijo in zahtevajo, da najvišji samoupravni 
organ ukrepa v njihovi delovni organizaciji. Zato se mi vsiljuje vprašanje, kdo 
ne zaupa občinski skupščini. Zakaj mora na tak nehuman in nesocialistični 
način prihajati do določenih kazenskih premikov v delovnih organizacijah, 
zakaj mora družba tudi po več let tolerirati povzročene gospodarske škode in 
stagnacijo delovne organizacije, zakaj integracija v našem gospodarstvu ne 
poteka hitreje, zlasti v manjših delovnih organizacijah. Ali ni to tudi primer 
slabega gospodarjenja z družbeno imovino. Tu tiči po mojem mnenju osnovni 
razlog neaktivnosti, neprizadetosti in apatičnosti odbornikov in tudi občinske 
skupščine, ker se čuti pri vseh vprašanjih nemočna v popolni suverenosti delov- 
ne organizacije. 

Ne bi se rad spuščal v podrobnosti, vendar bi opozoril na vprašanje razpisa 
djrektorja in določenih razpisnih pogojev. Delovna organizacija je popolnoma 
samostojna pri določanju razpisnih pogojev za mesto direktorja, zato se mi 
postavlja vprašanje, kakšna je lahko vloga skupščine s svojimi predstavniki v 
paritetni komisiji, ko razpravlja in odloča o zasedbi direktorja. Vprašanju vloge 
in nalog svetov občinske skupščine, kot njenih politično-izvršilnih organov, je 
v raziskavi posvečeno le malo pozornosti, kar je tudi razumljivo, saj raziskava 
ni šla v tej smeri. Raziskava v tej smeri bi po vsej verjetnosti ugotovila približno 
enako stanje glede udeležbe in aktivnosti tudi za člane svetov, komisij in drugih 
organov skupščine. Podatki v naši občini kažejo, da je udeležba na sejah svetov 
celo nižja kot v skupščini in je bila v istem obdobju, ki se nanaša na skupščino, 
68 '%. Skoraj, da se je že uveljavila praksa, da je treba neposredno pred sejo 
klicati člane svetov, da se zagotovi sklepčnost, pojavi nesklepčnosti pa niso 
nobena redkost. V sklopu vprašanj komunalne samouprave bo prav gotovo 
treba tudi tej obliki družbenega samoupravljanja posvetiti vso pozornost. Če- 
prav nimam podatkov, kljub temu lahko trdim, da sveti le malo delajo kot 
politično izvršilni organi, ampak veliko več in predvsem kot predlagatelji zadev, 
o katerih odloča občinska skupščina. 

Kot že iz poročila izhaja, so skupščine le redko prenašale pristojnosti na 
svoje svete, čeprav bi bilo to za delo skupščine velikokrat koristno, prav tako 
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pa tudi za delo in aktivnost članov svetov, ker ne bi bili sveti samo predlaga- 
telji, ampak tudi organi za dokončno odločanje. 

Tak položaj in vloga svetov, kot se je v praksi uveljavila vsaj v naši občini — 
tega ne morem trditi za svete pri skupščinah drugih občin — pasivizira člane sve- 
tov, ki končno postanejo privesek skupščine, ki se pač mora sestati pred sejo1 skup- 
ščine, da se na njej pojavi kot predlagatelj določenih zadev, o katerih bo skup- 
ščina razpravljala in odločala. Tako stanje med drugim pogojuje tudi popolna 
odvisnost delovanja svetov od upravnih organov. Upravni organ pripravi gra- 
divo za sejo sveta, jo celo skliče ali pa se pred tem pogovori s predsednikom 
sveta. Skorajda še ni bilo primera, da bi predsednik sveta na lastno iniciativo 
sklical sejo, če pa so taki primeri, so zelo redki. To kaže tudi na dejstvo, da 
upravni organ določa svetu v obravnavo tista vprašanja, ki se samemu zdijo naj- 
primernejša, kolikor ni program sveta že odvisen od programa dela skupščine. 
Verjetno ne trdim preveč, če rečem, da upravni organi niso zainteresirani za 
številnejše seje svetov, ker to pomeni zanje večjo obremenitev, seveda kolikor 
jim ne gre za prenos odgovornosti za določene odločitve na svet. Vprašanje je 
tudi, če je najboljše, da je med člani svetov le nekaj odbornikov, v večini pri- 
merov le po dva. Tako se pogostokrat dogaja, da na seji skupščine ni poroče- 
valca člana sveta in nastopa kot poročevalec predstavnik upravnega organa. 

Vse to kaže na preveliko odvisnost svetov od upravnih organov, kar se 
seveda najprej pokaže zopet v slabi udeležbi in neaktivnosti članov na sejah. 
Poudarjam pa, da so to le moja opažanja, sloneča na ugotovitvah in praksi ene 
skupščine, ki pa se najbrž veliko ne razlikujejo od prakse v drugih skupščinah. 

Iz študije o uresničevanju nalog svetov občinskih ljudskih odborov in nji- 
hova razmerja do upravnih in predstavniških organov, ki jo je v letu 1961 
opravila skupina študentov pravne fakultete univerze v Ljubljani, izhaja, da so 
se že takrat sveti borili za sklepčnost in so se celo nesklepčne seje opravljale 
kot sklepčne, kar se je potem poskušalo popraviti na naslednji seji. Raziskava 
je bila opravljena v osmih občinah. Svoja zapažanja o položaju in vlogi svetov 
bom podprl samo še z eno ugotovitvijo iz omenjene raziskave, ki jo dobesedno 
citiram: »Tako se včasih dogaja, kot sta povedala referenta ene od obiskanih 
občin, da člani sveta pravzaprav samo pokimajo njunim razlagam, ko diskuti- 
rata o problemih in nista samo poročevalca. Sklepi pa so tako sprejeti, kot jih 
predlagata. Raziskava zato ugotavlja, da je v tem primeru upravni organ tisti, 
ki vodi delo sveta, pripravlja seje, vpliva na člane sveta pri sprejemanju skle- 
pov in potem te sklepe tudi sam izvršuje.-« Morda bo kdo rekel, da je bilo tako 
leta 1961, menim pa, da tudi danes marsikje ni veliko bolje. 

Vse naštete in druge nepravilnosti, ki v precejšnji meri hromijo položaj in 
vlogo svetov, bi odpadlo v primeru, da bi imela tudi občinska skupščina in njeni 
sveti svoje strokovne službe, ki bi skrbele za pripravo sej. Edino na tak način 
bi odpadla odvisnost predstavniških od upravnih organov, ki jo tudi anketirani 
odborniki omenjajo. Taka rešitev bi bila po mojem mnenju primernejša kot pa 
razmejitev, ki je predlagana v zaključnih raziskavah in kot mi je znano, gredo 
v tej smeri tudi spremembe v naši sosednji republiki Hrvatski. 

Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil tovariš dr. Vanek 
Šiftar. Prosim. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši. J av- 
ljam se k besedi iz dveh razlogov. Prvič, ker je gradivo, ki nam je bilo posre- 
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dovano, takšno, da človeka sili k razmišljanju in tudi k razpravljanju, drugič 
pa zaradi tega, ker smo v soboški občini lansko leto decembra začeli z raziskavo, 
ne da bi vedeli za raziskavo, ki jo pripravlja pravna fakulteta in smo pravza- 
prav prišli do enakih ugotovitev, kot raziskava, ki je predmet naše današnje 
obravnave. Želel bi spregovoriti o dveh osnovnih vprašanjih in sicer najprej o 
splošnih pripombah h gradivu in problematiki, ki je pred nami, potem pa o 
nekaterih identičnih ugotovitvah obeh raziskav, ki kažejo na to, da lahko neka- 
tere zaključke skoraj posplošujemo. Prvo, zdi se mi, da je raziskava oziroma, 
da so zaključki, ki jih imamo pred seboj, rezultat z raziskovalno metodo ugotov- 
ljenih mnenj odbornikov in predsednikov občinskih skupščin, vendar se mi zdi, 
da bi bilo potrebno zaradi delovanja občinske skupščine videti, kako pravza- 
prav ona živi in deluje in zato zajeti še svete. O tem je bilo malo prej govora, 
vendar mislim, da postajajo sveti zelo pomembni, kajti od njih je mnogokrat 
lahko odvisna vsebina in hitrost dela skupščine. 

Drugo, kar se mi zdi, da bi bilo potrebno storiti, če bi hoteli objektivno 
in ne samo subjektivno oceniti skupščino, je to, da bi vsaj za obdobje enega 
leta pregledali zapisnike sej skupščin in detloma tudi njenih svetov. S to pri- 
pombo oziroma s tema pripombama pa nikakor ne mislim zmanjševati velikega 
dela, ki je bilo s to raziskavo opravljeno, pač pa le opozoriti, da bi bilo treba 
nadaljevati začeto delo in ga morda v tej smeri tudi dopolniti. 

Kot splošna pripomba je tudi pomislek, zakaj parcialno obravnavanje. Iz 
dnevnega tiska, sorazmerno manj iz slovenskega, več iz tiska, ki izhaja na 
hrvatsko-srbskem in srbsko-hrvatskem jezikovnem območju, zvemo kolikšne in 
kako daleč so že priprave za spremembo posameznih republiških in tudi zvezne 
ustave. Mislim, da bi bila naša razprava in naš prispevek za nadaljnji razvoj 
samoupravljanja kvalitetnejši, temelj i te j ši in tudi zelo dobrodošel razpravam 
na terenu, če bi bilo pred nami nekoliko več gradiva o tem, katera vprašanja za 
spremembo ustave so že tako zrela, da jih bomo morali sprejeti. Če namreč 
govorimo o delovanju občinske skupščine, tedaj ni mogoče tega iztrgati iz ob- 
ravnav o celotnem skupščinskem sistemu, ki pa je centralno vprašanje bodočih 
sprememb v naših ustavah, seveda če v skupščinski sistem vključujem tudi 
vprašanje strukture volilnega sistema itd. Menim, da bi bila ob teh razpravah 
morda dobrodošla naša iniciativa ali spodbuda, da aktiviramo v občinah nekdaj 
ustanovljene komisije za statute in sicer komisije, ki so spremljale in priprav- 
ljale sestavo statutov občin oziroma občinskih skupščin in komisije, ki so 
spremljale sestavo statutov v delovnih organizacijah. To aktivizacijo predla- 
gam zaradi tega, ker bi bilo prav, da začnemo tam, kjer se problemi pojavljajo 
ugotavljati kako naprej, ugotavljati kako daleč so se ti odnosi razvili in mislim, 
da bi bili tako naši zaključki boljši in naša razprava o ustavnih spremembah 
bi dala to, kar si vsi želimo, da se razprave začenjajo na samoupravljalski 
osnovi. Mimogrede, ob tem naj opomnim na izkušnjo, ki nam jo kaže teren, ki 
je mnenja, da je dosti boljše, če spremembe in dopolnitve izvršimo z ustavo in 
zakonom in ne z amandmaji, kajti z amandmaji si ljudje, ki niso toliko vešči 
prava, kaj težko pomagajo. 

Kot sem že dejal, smo v soboški občini začeli z raziskavo in prvo polovico 
raziskave smo tudi zaključili, rezultate te raziskave pa bom uporabil v svoji 
razpravi. 

V raziskavi pravne fakultete je ugotovitev, da se nam zbori delovnih skup- 
nosti ne pojavljajo v tisti aktivnosti in v tisti vlogi, kakor smo si to zaželeli 
oziroma kakor so bili zamišljeni. Mislim, da je pasivnost zborov delovnih skup- 
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nosti občinskih skupščin, vsaj po mojem prepričanju in mnenju, rezultat in slika 
položaja in vloge, ki jo ima naša občina in občinska skupščina v našem celotnem 
sistemu. Da bi to svoje mnenje lahko podkrepil, naj navedem nekatere ugoto- 
vitve. Zelo zanimivo je to, da se smernice, ki jih sprejemajo skupščine družbeno- 
političnih skupnosti o bodočem gospodarskem razvoju, pri sestavljanju planov 
posameznih delovnih organizacij kaj slabo upoštevajo. Ko smo zasledovali, koliko 
vpliva imajo te smernice na družbene plane v delovnih organizacijah, smo 
morali ugotoviti, da je kvečjemu posameznik spregovoril o njih kako besedo v 
delovni organizaciji. Zasledili smo celo mnenje, ki izreka določeno nezaupanje 
občinski skupščini in se izraža v tem, češ, občinska skupščina po svoji strukturi 
ni kvalitetno sposobna, da bi lahko ocenjevala smer bodočega razvoja gospo- 
darstva v občini. 

Drugo, kar se mi zdi, da vpliva na pasivnost zbora delovnih skupnosti, je 
to, da so uspehi, ki jih dosega občinska skupščina in občina kot taka, vse preveč 
odvisni od osebnih dogovorov, ki jih ima predsednik občinske skupščine z 
direktorji ali posameznimi predsedniki delavskih svetov in niso rezultat dogo- 
vorov med organi upravljanja, kamor štejem tudi občinsko skupščino na prvem 
mestu. 

Ta odnos pasivnosti se nam je pokazal še v drugi luči. Zanimivo je, da 
odbornike zbora delovnih skupnosti, ki niso v delovnih organizacijah člani 
organov upravljanja, sploh ne vabijo na seje delavskih svetov, in jih ne infor- 
mirajo o problematiki, ki je v delovni organizaciji. Odgovor na vprašanje, zakaj 
je tako, je v tem, da prevladuje mnenje, da v občini pravzaprav ni mogoče niče- 
sar urediti, zaradi tega tudi ne čutimo potrebe, da odbornike posebej angaži- 
ramo, kajti na občinski skupščini govorimo bolj o obveznostih, bolj o izpolnje- 
vanju višjih nalog kakor o tem, kar bi bilo nujno potrebno. 

Zastavlja se vprašanje, ki je tudi v raziskovalni nalogi nakazano, zakaj je 
občinski zbor aktivnejši kot zbor delovnih skupnosti? Prihajamo do določenega 
zaključka, ki ga bo nedvomno treba še verificirati, namreč, da so v občinskem 
zboru predstavniki volivcev, če smemo tako reči, in sicer tistih volivcev, ki so 
neprimerno bolj prizadeti za urejevanje komunalnih zadev, z določanjem davč- 
nih obremenitev itd. Ti odborniki vidijo večji interes v pristojnosti občinske 
skupščine. 

Naslednji problem, ki se nam odpira in ga naloga nakazuje, ter sem ga 
z ugotovitvami poskušal že nakazati, je v tem, da človek dobiva vtis, da so se 
organi upravljanja na določenih nivojih zaprli v svoje kroge, delo organov 
upravljanja delovne organizacije v okviru svoje delovne organizacije oziroma 
v okvir svojih združenj, občinske skupščine zopet nekje zase, pa tudi republiška 
oziroma zvezna skupščina imata še premalo razvitih stikov z občinskimi skup- 
ščinami. Ta nerazvitost medsebojnih odnosov je tista, ki nas sili, da bi v bodoče 
morali mnogo bolj izgraditi samoupravljalske odnose in okrepiti medsebojni 
vpliv ne na osnovi zagroženih sankcij, ampak na osnovi res razvitega samo- 
upravljanja. Nam je raziskava pokazala, da prihaja gradivo, ki ga pošilja repu- 
bliška skupščina zelo redno na občinske skupščine, samo na žalost o njem na 
občinski skupščini zaenkrat še silno malo razpravljajo, še manj pa se čutijo pred- 
sedniki ali konkretno predsednik občinske skupščine obvezani, da bi informirali 
občinsko skupščino o aktualni problematiki. Mislim, da je treba tudi tu kritično 
govoriti o našem delu v občini. V naši raziskavi smo ugotovili, da se pravzaprav 
kot poslanci sorazmerno slabo udeležujemo sej občinske skupščine. Od 22 repu- 
bliških in zveznih poslancev se poprečno udeležuje sej le 5 poslancev. Na drugi 
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strani pa moram reči, da pa od teh 5 poslancev, ki so poprečno prisotni na seji 
občinske skupščine, navadno razpravljata vedno le po dva, med odborniki, ki 
so prisotni pa jih razpravlja poprečno po 5. Mislim, da pada tudi na nas dolo- 
čena odgovornost za take ugotovitve. 

Naslednje vprašanje, o katerem bi bilo treba govoriti in o katerem nam daje 
osnovo za razmišljanje tudi raziskava pravne fakultete, je vprašanje dvodom- 
nosti občinske skupščine. Naša raziskava je pokazala, da je kar 5410/o anketiranih 
odbornikov povedalo, da bi bili aktivnejši, če bi bile seje ločene. Na žalost je 
bilo od 18 sej le pet ločenih in teh 5 ločenih je skorajda pomenilo samo glaso- 
vanje. Zelo zanimivo je tudi to, da je mnogo višji odstotek glasov pri anketira- 
nih članih svetov. Oni so bili mnenja, da čim bolj so seje ločene, tem večja je 
lahko njihova aktivnost. Nasprotno pa smo ugotovili, da je na ločenih sejah 
vsaj poprečno za 10'%> udeležba večja, kot na skupnih sejah. 

Ko govorimo o vlogi skupščine oziroma o njeni dvodomnosti, tedaj 
mislim, da bi bilo treba spregovoriti še o tem, kako smo zapostavili posa- 
mezne zbore. Nam se pojavlja na sejah skupščine predsedstvo, ki praktično 
v statutih, kolikor jih jaz poznam, ni predvideno. To predsedstvo je domi- 
nantno, toda v tem predsedstvu ni predsednikov zborov. Ta dva sta, navadno 
sploh izven delovanja skupščine, niti ju nihče ne konzultira, niti ne informira 
predhodno o dnevnih redih skupnih sej. Mislim, da je tu naša napaka. Če 
prideš v dvorano, kjer je seja, koga vidiš: predsednika, podpredsednika in taj- 
nika. Ti so predsedstvo in ti praktično vodijo celotno skupščino. Če sem že 
omenil problematiko sej in dnevnih redov, potem moram reči, da je bil izvršen 
letos precejšen premik, kajti skupščina je uspela, da je sestavila vsaj svoj 
okvirni program, ki ga poskuša tudi realizirati. 

Se nekaj besed o vlogi predsedstva. Nas je zanimalo vprašanje, čigav vpliv 
se uveljavlja v skupščini. Odborniki, in sicer 3010/» odbornikov, nam je pove- 
dalo v anonimni anketi, da se preveč uveljavlja vpliv predsedstva, zelo zani- 
mivo pa je to, da nam kar 36 !0/o anketiranih ni odgovorilo na to vprašanje. Ta 
odstotek nas je precej zaskrbel in najbrž zahteva nadaljnjih razmišljanj in razi- 
skav. S tem v zvezi je bilo rečeno, da odborniki čutijo, da na sejah preveč 
govorijo člani predsedstva, zatem predstavniki upravnih organov in gostje in 
zato njim ostaja premalo časa. 

Zanimalo nas je tudi, kakšen vpliv imajo volivci na delo skupščine. Tu 
se bom poslužil dveh zelo interesantnih podatkov. 56 % anketiranih odbornikov 
nam je izjavilo, da so zbori volivcev vedno slabše obiskani zato, ker se ne upo- 
števajo predlogi in mnenja volivcev in če k temu dodam še 14°/» tistih, ki so 
povedali, da so zbori volivcev pasivni zaradi tega, ker se ne obravnavajo za- 
deve, ki bi zanimale volivce, mislim, da je dovolj jasno, kolikšen je njihov vpliv 
na delovanje občinske skupščine. 

S tem v zvezi, če sem že omenil zbor volivcev, mislim, da bi bilo potrebno 
čimprej začeti razpravo o zborih volivcev in dati pobudo, da bi odpravili to, 
kar nam je zavrlo to obliko neposrednega samoupravljanja oziroma izvrševanja 
oblasti. Zelo zanimivo je, ali in v čigavem imenu nastopajo odborniki? To je 
tudi načela raziskava pravne fakultete. Zelo zanimivo je tudi, da se odborniki 
občinskega zbora neprimerno bolj obračajo k volivcem, kakor odborniki zbora 
delovnih skupnosti in pri tem je za nas zelo razveseljiva ugotovitev, da s tem 
pridobivajo krajevne skupnosti. Organi krajevnih skupnosti so tisti, s katerimi 
se odborniki posvetujejo in katerim dajejo tudi poročila oziroma jih informirajo 
o sejah. Zaradi preveritve te ugotovitve smo posebej raziskovali krajevne skup- 
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ncsti in dobili smo enake zaključke, zato jih tu lahko iznašam in zelo razvese- 
ljiva je že omenjena ugotovitev, da krajevne skupnosti na svoji veljavi pridobi- 
vajo. Zaskrbljujoč je visok odstotek, to je 17'%>, odbornikov, ki so izjavili, 
da se pred sejo občinske skupščine sploh z nikomer ne konzultirajo in nikogar 
tudi ne informirajo. S tem v zvezi, bi bilo treba omeniti še nekaj, kar pa je 
najbrž precej splošna praksa in sicer, da so pravzaprav sklici naših občinskih 
skupščin precej v ilegali. Zelo malo ljudi poznam, da bi se udeležili seje občin- 
ske skupščine, če niso bili vabljeni. Sklic občinske skupščine ni nikjer objavljen, 
Zanj vedo le ljudje, ki so dobili vabilo. Moram pa reči, da so nekatere občinske 
skupščine, ki imajo informativnost volivcev o delu skupščine zelo dobro orga- 
nizirano, pri čemer uporabljajo celo lokalno radijsko postajo. 

Končno še problem, ki smo ga v naši raziskavi za soboško občino ugoto- 
vili, kaj so sveti. Ugotavljamo, da so sveti še preveč zaposleni z upravnimi za- 
devami in dogaja se, da pravzaprav odločajo o stvareh, ki jih niso niti dovolj 
prediskutirali, niti niso za to kvalificirani in tako potrjujejo, kar je predlagano. 
Kolikor razpravljamo o razbremenitvi občinske skupščine, moramo ugotoviti 
tudi o prenosu in okrepitvi vloge uprave, ker s tem seveda razbremenjujemo na 
eni strani svete, na drugi strani pa svetom lahko tudi nekaj dajemo. Zanimalo 
nas je, ali se in kakšen vpliv čuti na sejah svetov. Zelo zanimivo1 je, da je več 
kot 51 ®/o anketiranih članov svetov, v občini je 14 svetov, izjavilo, da prihaja 
večkrat do ločenih mnenj na sejah svetov. Zanimivo je, da se člani sveta sreču- 
jejo in ne strinjajo z mnenji, ki jih predlagajo upravni organi in predsedstvo 
občinske skupščine. Zanimalo nas je še, kakšna so ta poročila, ki jih dajejo 
sveti, kdo je pravzaprav avtor tega. Ugotovili smo, da je kar 63 anketiranih 
članov svetov izjavilo, da poročila, ki jih dajejo sveti, sestavljajo tajniki svetov 
oziroma načelniki ustreznega oddelka uprave. Zelo zanimivo je, kdo obrazlaga 
sprejem določenega sklepa ali odloka? Ugotovili smo, da predloge posameznih 
sklepo.v, ki jih sprejema občinska skupščina, razlaga predsednik sveta ali član 
sveta, odloke pa v veliki večini predstavnik upravnega organa. 

Za zaključek bi želel predlagati tole: ko bomo končali z razpravami, ki jih 
imamo v programu o referendumu, o zborih volivcev, bi bilo umestno, da na- 
pravimo sintezo vsega, kar smo do sedaj razpravljali, ker mislim, da bi bil 
tak dokument silno koristen in pomemben za bodoči razvoj skupščinskega siste- 
ma pri nas. Hvala lepa za pozornost. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Besedo ima poslanec tovariš 
Ivan Rau. Prosim. 

Ivan Rau: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. V 
svoji razpravi bom kratek in bi se omejil predvsem na en problem, ki izhaja 
iz raziskovalne naloge in iz ugotovitev našega odbora za komunalni sistem, Tu 
je možno razbrati, da je prav nedosledna razmejitev pristojnosti med občino 
in republiko več ali manj osrednji problem, ki povzroča največ težav pri uve- 
ljavljanju občine kot temeljne družbeno-politične skupnosti. Precej po ukinitvi 
okrajev v Socialistični republiki Sloveniji je bilo na občine prenesenih vrsta 
nalog, ki jim te niso bile kos. Ta proces prenašanja pristojnosti na občine tudi 
ni bil usklajen s krepitvijo materialne baze, ki bi občinam omogočala te nove 
naloge tudi zadovoljivo opravljati oziroma jih financirati. Prav v letih 1966 in 
1967 smo bili priča krčenju sredstev na nivoju občin, dočim se je nesorazmerno 
povečevala udeležba federacije in republike. Višje družbeno-politične skupnosti 
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so si zadrževale tiste vire dohodkov, ki so med letom redno dotekali oziroma 
so se ustrezno tudi povečevali, občinam pa je udeležba na teh dohodkih padala, 
prepuščeni pa so ji bili tudi dohodki, ki niso mogli bistveno vplivati na izbolj- 
šanje proračunske situacije. Tudi na novo uvedeni dohodki so bili bolj tolažilni, 
kot pa dejanska pomoč za uravnovešenje proračunske potrošnje v občinah; to 
so komunalne takse za osebna vozila, prispevek od skladov skupne porabe in 
nekaterih drugih. Vse to je predvsem v zadnjem letu povzročilo kritično situ- 
acijo pri financiranju vseh tistih področij oziroma služb, za katere bi se morala 
v republiki zagotoviti enotnejša merila za financiranje, pri čemer mislim pred- 
vsem za šolstvo, sodstvo in milico. Zato se je razumljivo večina odbornikov 
občinskih skupščin izrekla za to, da prevzame republika nase te pristojnosti in 
obenem tudi skrb za financiranje vseh tistih področij in služb, ki so splošnega 
pomena za SR Slovenijo in ki jim na nivoju občin ni moč zagotoviti enako- 
pravnega obravnavanja. 

Iz teh razlogov je močna in tudi razumljiva težnja, da naj ostanejo v pri- 
stojnosti občinske skupščine le tiste zadeve, ki so neposredno usmerjene na 
zadovoljevanje potreb občanov, kot so komunalne zadeve, izgradnja stanovanj, 
urbanizem, obrtne dejavnosti in nekatere druge. Temu primerno pa bi bilo 
treba organizirati tudi delovanje občinskih skupščin in njenih organov, pred- 
vsem njene uprave. Občinski upravni organi opravljajo večino opravil po zvez- 
nih oziroma republiških predpisih. V mnogih občinah so službe oziroma organi, 
ki so zadolženi za te zadeve, več ali manj primerno organizirane, na drugi strani 
pa ugotavljamo, da so prav organi in službe, ki opravljajo posle za potrebe 
občinske skupščine oziroma, ki skrbijo za zadovoljevanje potreb občanov, kot 
so komunalne službe, urbanizem, stanovanjsko gospodarstvo in podobno, slabo 
in pomanjkljivo organizirani. 

Zato v celoti podpiram stališča našega odbora za komunalni sistem, ter 
zaključke in predloge izhajajoče iz raziskovalne naloge s predlogom, da čimprej 
in dosledno začnemo z njihovo realizacijo. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati. Prosim, besedo 
ima poslanec tovariš Tone Delak. 

Tone Delak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Pozdravljam odločitev, da je na sejo našega zbora prišlo gradivo »Skupščina ob- 
čine, njene naloge, organizacija in metode dela« zaradi tega, ker je to zelo po- 
membno vprašanje našega sistema, pa žal mnogo problemov na tem področju 
ni rešenih in otežkočajo bolj uspešno delovanje občinskih skupščin. Zaradi 
pomembnosti teh vprašanj, bi bilo potrebno v razpravo vključiti ne samo po- 
slance, pač pa tudi zelo intenzivno vse občinske skupščine, delovne organizacije 
družbeno-politične organizacije, znanstvene institucije, državljane, skratka naj- 
širši krog zainteresiranih, ki naj povedo, kaj je v sedanjem sistemu dobro in naj 
ostane, kaj pa več ni ustrezno in je potrebno spremeniti in kako spremeniti. 
Tem razpravam naj bi dobro prisluhnili organi in posamezniki, ki imajo na 
skrbi zakonodajo ter čimprej pripravili ustrezne predloge glede sprememb 
zakonov, če je potrebno pa tudi ustave. Ne bi bilo spodbudno, da na široko ugo- 
tavljamo slabosti, konkretni ukrepi pa ne bi sledili. Ogrevam se seveda za take 
rešitve, ki naj bodo dolgoročne. Čeprav menim, da je poleg ostalih vprašanj 
posebno važno vprašanje financiranja družbeno-političnih skupnosti in pa se- 
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veda vprašanje ali je 60 občin v Sloveniji potrebnih; bi le spregovoril nekaj 
besed o organizaciji občinske skupščine. 

Sestavljalci gradiva so pravilno ugotovili, da obstaja dilema glede eno ali 
dvodomne strukture občinske skupščine in da ima vsak predlog svoje pozitivne 
in negativne argumente. V volilni enoti, v kateri sem izvoljen, se nagibamo k 
enodomni občinski skupščini. Strinjamo se z argumenti, ki so navedeni v za- 
ključkih in predlogih. Dvodomna struktura se nam zdi preveč zapletena in 
ne vidimo praktičnih koristi od nje. Število odbornikov bi seveda ostalo lahko 
isto kot doslej. Ker ponekod vztrajajo na dvodomni strukturi, menimo, da naj 
zakon to prepusti skupščini sami, ki bi to lahko urediLa s svojim statutom. 
Računamo, da bo v bodoče zakonodaja takšno ureditev dopuščala. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? K besedi se je 
prijavil poslanec tovariš Janko Šabec. Prosim. 

Janko Šabec: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Poročilo o raziskovalni nalogi »Skupščina občine in njene naloge, organizacija in 
metode dela« bi želel dopolniti z nekaterimi dejstvi iz prakse. Skupščine občine 
so preobremenjene z vrsto drobnih nalog, nepomembnih, kar otežkoča njihovo 
delo. Spričo tega prihaja do preobremenjenosti odbornikov, njeno delo in po- 
men pa izgubljata na pomenu in vsebini. Nujno je doseči, da se vse te drobne 
nepomembne naloge za predstavniški organ izločijo iz pristojnosti in prenesejo 
na druge organe, svete, upravne organe, komisije. Vrsta zadev, bi se dala 
urediti sedaj, ko bodo občinske skupščine spreminjale statute občin in poslov- 
nike skupščin. Za porazdelitev izvirnih pristojnosti ne bi bilo težav. Težje pa bo 
s pristojnostmi, ki so prenesene s posameznimi zakoni. Ti namreč taksativno 
določijo pristojnost skupščine kot predstavniškega telesa. Prav te prenesene 
pristojnosti s posameznimi predpisi pa povzročajo največ težav in čezmerno pa 
tudi nepotrebno obremenjenost, zavlačevanje in neučinkovitost. Praksa pa kaže 
po potrebi, da bi skupščine imele večje pravice do delovnih organizacij. Te 
pravice ne bi smele biti samo deklarativne, temveč učinkovite in sankcionirane. 
Edina močnejša pravica, ki jo ima skupščina, je, da odredi prisilno upravo, ko 
pa pride do tega, je največkrat že prepozno. Predlog, da naj bi skupščine na 
vsak zakon, ki ga izda republiška ali zvezna skupščina, same določale pristoj- 
nosti in organe za posamezne zadeve in naloge, je po mojem mnenju slab in 
neučinkovit. 

Glede organizacije občinske skupščine menim, da sta potrebna dva zbora 
občinske skupščine. Res, da v večini primerov nastopata dva zbora skupaj, so 
pa deljene pristojnosti, ki jih je mogoče uporabiti. Dva zbora sta potrebna, po 
mojem, iz dveh vidikov. Prvič, iz načela samoorganizacije, ki jo proklamira 
sistem, in drugič, zbor delovne skupnosti je zlasti potreben, da se s pomočjo te 
institucije lahko izvajajo na delovne organizacije določeni vplivi širšega po- 
mena. 

Ugotovitev, da imajo posamezni ljudje v občini vpliv na oblikovanje poli- 
tike, popolnoma drži. Zakaj? Predsednik, predstojniki upravnega organa, direk- 
torji delovnih organizacij, politični funkcionarji, so glavni nosilci nalog, so odgo- 
vorni za svoje področje dela, strokovno pripravljajo posamezne rešitve, zato je 
razumljivo, da bodo zastavljali svoj vpliv in se potegovali za- realizacijo svojih 
idej. Spomnimo se samo, kako je bilo letos z uvajanjem komunalne takse. 
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Precej odbornikov je neaktivnih, nedelavni so na sejah, na zborih volivcev, 
precej jih tudi ne prihaja na seje. Precej je takih, ki se ob izvolitvi zaletijo; 
če ne uspejo, postanejo pasivni. Točna je ugotovitev, da so odborniki občinskega 
zbora nekoliko bolj aktivni od članov zbora delovnih skupnosti, verjetno zato, 
ker se skupščina pretežno ukvarja z zadevami, ki bolj zadevajo občane in manj 
delovne organizacije. Udeležba na sejah je ob izvolitvi 100%, kasneje pa močno 
pada. Prav tako so odborniki ob izvolitvi aktivnejši, v razpravah proti koncu 
mandata pa pasivni. Se slabša pa je aktivnost odbornikov v svojih volilnih 
enotah. 

Odborniki volivcem ne poročajo o svojem delu in o delu skupščine. Zelo 
redki primeri so, da se odborniki posvetujejo z volivci o posameznih vprašanjih. 
Zlasti velja to za odbornike zbora delovnih skupnosti. Prav zaradi tega priha- 
jajo do izraza osebna stališča, ki nimajo podpore javnosti in često propadajo. 
Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? Izgleda, da ni 
več prijavljenih diskutantov, zato zaključujem razpravo o tej točki dnevnega 
reda. 

Menim, da bi bilo prezgodaj, da bi na današnji seji lahko sprejemali sklepe 
in stališča. Ze uvodoma sem povedala, da to tudi ni bil namen današnje raz- 
prave in tudi vsi tovariši, ki so razpravljali, so bili mnenja, da dejansko z da- 
našnjo sejo razpravo o tem vprašanju šele odpiramo. Menim, da je bil po- 
memben predlog, ki ga je dal tovariš dr. Vanek Šiftar, ker teče pravkar raz- 
prava o komunalnem sistemu v ustavni komisiji in bi naš zbor svojo nadaljnjo 
obravnavo v zvezi s komunalnim sistemom usmeril tudi v morebitne predloge 
za spremembo in dopolnitev ustave. Zato bi predlagala našemu zboru, da bi 
vendarle sprejeli sklep, in sicer, da bi naročili odboru za komunalni sistem 
našega zbora, da bi na osnovi današnje razprave, na osnovi gradiv, ki smo jih 
imeli in ki jih imamo na razpolago, na osnovi predlogov stališč, ki bi jih nam 
posredovale občinske skupščine in družbeno-politične organizacije — pri tem 
mislim predvsem na Socialistično zvezo, ki prav tako obravnava vprašanje ko- 
munalnega sistema — da bi na osnovi vseh teh predlogov oblikoval akt in ga 
na eni izmed prihodnjih sej zbora predložil zboru v odločanje. Vprašam po- 
slance, če se strinjajo s takšnim sklepom. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu sklepu? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike 
Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1967. 

Zakonski predlog je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Jožka Štruklja, člana izvršnega sveta. Izvršni svet 
je kot predlagatelj predlagal, da obravnavamo predloženi akt po skrajšanem 
postopku, kot zakonski predlog. To pa zaradi tega, ker se z zaključnim računom 
o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1967 prenese pre- 
sežek dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1967 v 
znesku približno 6 milijonov dinarjev na republiško izobraževalno skupnost, 
kar predstavlja enega izmed ukrepov za materialno ureditev šolstva. 
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Zbor moram vprašati ali se strinja s predlogom za skrajšani postopek, po 
katerem naj bi predloženi akt tudi obravnavali. Prosim, kdor je za to, da ob- 
ravnavamo ta zakonski predlog po skrajšanem postopku, naj dvigne roko. (Ve- 
čina poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da večina soglaša s skrajšanim po- 
stopkom. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Vprašam predstavnika izvršnega sveta, če želi zakonski predlog ustno ob- 
razložiti. Prosim. Besedo ima tovarišica Dragica Dekleva, namestnik republi- 
škega sekretarja za finance. 

Dragica Dekleva: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ob sprejemanju proračuna za leto 1967 se je predvidevalo na osnovi 
projekcij o gibanju gospodarstva, da bodo sredstva za proračunsko potrošnjo 
v naši republiki za okoli 6,9% višja kakor v letu 1966. Prizadevanja do leta 
1967, da se povečuje v strukturi proračunskih dohodkov delež občin v letu 
1967, ni bilo mogoče nadaljevati, ker so na republiški proračun prešle povsem 
nove naloge in pristojnosti, poleg nakopičenih neporavnanih obveznosti iz prejš- 
njih let. Tako se je v letu 1967 iz federacije preneslo na republiko financiranje 
službe državne varnosti in mejne službe, financiranje nuklearnih raziskav in 
regresi za prevoze dijakov in študentov na železnicah. Republiški proračun je 
moral v letu 1967 preiti na tekoče plačevanje obveznosti do sklada invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja za beneficiranje pokojnine borcev NOV. Za kritje 
v letu 1967 zapadlih obvez je bilo potrebno zadržati za vse vrste dohodkov iste 
stopnje in vire kot v letu 1966, znižala se je le stopnja prispevka osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja od 3% v letu 1966 na 2,8% za leto 1967. 

Proti koncu leta 1967 je Skupščina SR Slovenije sprejela rebalans repu- 
bliškega proračuna, s katerim so se izločila iz proračuna sredstva za republiško 
izobraževalno skupnost, hkrati pa so bile ugotovljene večje možnosti za realiza- 
cijo proračunskih dohodkov za 8,4 milijona dinarjev. Ugotovljeni presežek se 
je z rebalansom usmeril v rezervni sklad oziroma za povečanje obratnih sred- 
stev za 5 milijonov, ostanek pa za povečanje nekaterih postavk v okviru repu- 
bliškega proračuna. Po sprejetem rebalansu republiškega proračuna je znašal 
global 425 milijonov 736 000, končna realizacija republiškega proračuna pa znaša 
432 milijonov 31 000, kar predstavlja poleg že izvedenega rebalansa še presežek 
v višini 6 milijonov 295 000 dinarjev. 

Osnovna značilnost republiškega proračuna za leto 1967 je bila predvsem 
v nespremenjenem instrumentariju za zbiranje proračunskih dohodkov oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja celo nižja stopnja, v odločni usmeritvi 
republike na poravnavo starih obveznosti in povečanju izločanja sredstev za 
rezervni sklad od 1 % na 2 %. 

Ekstenzivno trošenje proračunskih sredstev in odlaganje izpolnjevanja za- 
konitih obveznosti v preteklih letih je zapustilo precej neporavnanih obveznosti. 
Vseh dospelih obveznosti ni bilo mogoče kriti iz proračuna za leto 1967, zato 
je SR Slovenija najela kredit iz dodatnega 1,5% prometnega davka od pro- 
meta blaga na drobno v višini 38 milijonov ter iz usmerjenih sredstev repu- 
blike za investicije v gospodarstvu v višini 32 milijonov. Kredit iz sredstev 
1,5% dodatnega prometnega davka je porabljen za plačilo obveznosti repu- 
blike iz leta 1965 in 1966 do sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja ter 
za obveznosti pri graditvi objektov za visokošolske zavode. Iz usmerjenih sred- 
stev republike za investicije v gospodarstvu pa je uporabljenih 12,5 milijona 
za sklad Borisa Kidriča, 3 milijone za reaktor Podgorica, ostanek do 32 mili- 
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jonov pa za odplačila obveznosti republike iz najetih kreditov, ki so bili pre- 
neseni na republiko ob ukinitvi okrajev. 

Tako je republika Slovenija razpolagala v letu 1967 s 432 milijoni sredstev, 
ki so izkazani v zaključnem računu in s 70 milijoni najetih kreditov. Ugodnejša 
realizacija posameznih vrst proračunskih dohodkov v višini 6 milijonov 295 000 
ali 1,5 "/o več kot je bilo z rebalansom predvideno, gre predvsem na račun v 
januarju 1968 podaljšanega roka za vnovčevanje dohodkov v korist proračuna 
za leto 1967. Najvišje prekoračitve dohodkov so pri posameznih prometnih dav- 
kih. Po izločitvi sredstev za vzgojo in izobraževanje so v strukturi republiškega 
proračuna dohodkov najpomembnejši dohodki iz udeležbe na zveznem pro- 
metnem davku, ki predstavlja kar 40°/o vseh dohodkov republiškega proračuna, 
medtem ko so s 33 % udeleženi dohodki od prispevkov iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja. Drugi pomembnejši dohodki pa so sodne takse in repu- 
bliški prometni davek od prometa blaga na drobno. 

Poleg prikazanih višjih dohodkov pa so v zaključnem računu na prikazani 
presežek 6 milijonov 798 000 din vplivali neizvršeni izdatki v znesku 503 000. 
Z zakonom o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1967 
se predlaga, da se iz doseženega presežka prenese na republiško izobraževalno 
skupnost 6 milijonov 19 994, dočim smo z zakonom o republiškem proračunu 
za leto 1968 že predvideli kot dohodek republiškega proračuna neporabljeni 
del na dopolnilnih sredstvih v višini 778 000. V strukturi samih proračunskih 
sredstev je padla udeležba sredstev za znanstveno dejavnost, ker je bilo skladu 
Borisa Kidriča poleg sredstev iz proračuna dodeljenih še 12,5 milijona iz naje- 
tega kredita. Tako je sklad Borisa Kidriča razpolagal z okoli 37 °/o višjimi 
sredstvi kot v letu 1966. Večja sredstva temu skladu so pogojena s prenosom 
obveznosti financiranja nuklearnih in geoloških raziskav, ki jim je zveza pre- 
nesla na republiko brez prenosa ustreznih sredstev; zato v bistvu ne gre za 
nikakršno povečanje sredstev za znanost, ampak le za razširitev dejavnosti zaradi 
prevzetih nalog od federacije. 

Sklad za pospeševanje kulturne dejavnosti je v letu 1967 prevzel financira- 
nje potreb za razne kulturne zavode, slovensko narodno gledališče, filharmonijo, 
muzeje, galerije ter družbene organizacije s področja kulture, kar se je do leta 
1967 financiralo prek republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. Na 
sklad za pospeševanje založništva so bila prenesena sredstva za tisk v nekaj 
nižjem znesku kot v letu 1966. Skladi s področja znanosti in kulturno-prosvetne 
dejavnosti so imeli udeležbo na dohodkih republiškega proračuna, zato so tudi 
njihova sredstva, s katerimi so razpolagali v letu 1967, glede na ustvarjeni pre- 
sežek, nekoliko višja od predvidevanj v začetku leta. 

V strukturi izdatkov je porasla poraba sredstev za socialno skrbstvo glede 
na tekoče plačevanje obveznosti sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 
Od 40,6 milijona, kolikor jih je republiški proračun v letu 1967 dal za socialno 
skrbstvo, odpade kar 98 % na postavke, iz katerih se ureja materialni položaj 
borcev, razlike v pokojninah borcev, dodatek zaposlenim borcem, zdravstveno 
zavarovanje kmetov-borcev in priznavalnine borcem. Od vseh proračunskih 
izdatkov, izkazanih v zaključnem računu za leto 1967, odpade 47,5'% ali 202 mio 
za dejavnost državne uprave. Od tega za redno dejavnost 166,5 mio ali 82%, za 
posebne namene pa 35,5 mio oziroma 18,%>. Od izdatkov za redno dejavnost 
državne uprave odpade 69,1 % na sekretariat za notranje zadeve, 9,2 na pra- 
vosodne organe, 7,5 '°/o na predstavniške organe, ostalih 14,2 "/o1 pa na vse ostale 
republiške sekretariate in zavode. 
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Sredstva posameznim organom so se v letu 1967 dodeljevala na osnovi 
potrošnje iz prejšnjih let. Na podlagi izdelanih programov dela in na podlagi 
postavljenih normativov za posamezna karakteristična delovna mesta bi bilo 
potrebno republiškim organom dodeliti za oikoli 26 "/o višja sredstva, kot so z 
njimi razpolagali. Razpoložljiva sredstva za leto 1967, glede na že prej na- 
kazane ostale potrebe, nikakor niso dopuščala, da bi lahko na osnovi progra- 
mov in normativov dodeljevali sredstva. Poleg tega pa je bilo tudi ugotovljeno, 
da so republiški organi kalkulirali potrebna sredstva po programih neenotno 
in po različnih kriterijih. Glede na dejstvo, da so vsi republiški organi prejeli 
le za 2% višja sredstva kot v letu 1966, medtem ko so pravosodni organi pre- 
jeli za okoli 25 % več sredstev in notranje zadeve brez prenesenih pristojnosti 
in federacije za ca. 10 °/o več sredstev, je razumljivo, da je materialni položaj 
v ostalih republiških upravnih organih zelo težaven in nezadovoljiv. Obstajajo 
velike razlike v možnostih določanja osebnih prejemkov za enaka delovna me- 
sta. Kljub nespornemu ugotavljanju, da struktura kadrov v republiških organih 
ne ustreza, se stanje v letu 1967 ni moglo izboljšati, ker dodeljena sredstva tega 
niso omogočila. Iz sredstev dodeljenih za državno upravo odpade kar 84% na 
osebne prejemke, ostali del pa na materialne izdatke. Po stanju 31. decembra 
1967 je iz republiškega proračuna prejemalo 6439 oseb osebne prejemke, v 
začetku leta pa jih je bilo 6749. Od tega števila odpade na vse upravne organe 
brez notranjih zadev 1805 delavcev. Od tega števila odpade 40% na visoko in 
višjo izobrazbo, 23 % na srednjo izobrazbo, ostalo pa na nižjo izobrazbo, kjer je 
vključeno tudi tehnično osebje. Znižanje števila zaposlenih v letu 1967 gre na 
račun znižanja pri visoki izobrazbi, kar je prav v nasprotju s smernicami, da 
je potrebno izboljšati kvalifikacijsko sestavo delavcev v republiških organih in 
zavodih. Ostalo znižanje pa je v letu 1967 izvršeno v glavnem v službi notranjih 
zadev, kjer se je številčno stanje znižalo od 4950 zaposlenih v začetku leta 1967 
na 4634 ob zaključku leta 1967. 

V letu 1967 so bila v republiškem proračunu vključena tudi dopolnilna 
sredstva občinam. Dopolnilna sredstva so se v letu 1967 zmanjšala od 64 mili- 
jonov leta 1966 na 52,5 mio v letu 1967. Dopolnilna sredstva so v letu 1967 
pripadala le občinam, ki niso dosegle 370 dinarjev lastnih proračunskih dohod- 
kov na prebivalca oziroma občinam z nad 35 000 prebivalci do 350 dinarjev. 
Po tem merilu je v letu 1967 prejemalo dopolnilna sredstva 24 občin. Poleg 
tega je bilo vsem občinam v letu 1967 z dopolnilnimi sredstvi zagotovljeno, da 
v potrošnji nasproti letu 1967 niso padle pod 95%. Po tem kriteriju je bilo 
razdeljenih okoli 10 milijonov dinarjev. Namenska dopolnilna sredstva pa so 
prejele tiste občine, pri katerih so izdatki za priznavalnine borcev na prebivalca 
nad slovenskim poprečjem. 

Po nakazanih merilih je bilo razdeljenih 52,2 milijona din, ostanek v višini 
778 000 din pa je prenesen v proračun za leto 1968. K načelom za razdelitev 
dopolnilnih sredstev občinam so bile dane številne pripombe, zato smo ta si- 
stem za leto 1968 opustili. Od letos dalje se vrši dopolnjevanje sredstev neka- 
terim občinam prek financiranja izobraževanja in vzgoje. 

Za dejavnost družbeno-političnih organizacij so bila v letu 1967 porabljena 
manjša sredstva kot v preteklih letih. V letu 1967 se namreč niso več dajale 
dotacije strokovnim društvom. 

Z vsakoletnim republiškim proračunom se zagotavljajo sredstva za odpla- 
čevanje posojil in obveznosti iz preteklih let. Republika je najela doslej posojil 
za 415 758 360 dinarjev. Za odplačilo posojil je bilo v letu 1967 porabljeno iz 
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republiškega proračuna 27 185 000 din. V znesku najetih posojil pa seveda niso 
upoštevane obveznosti po sprejetih finančnih načrtih, ki so leta 1967 znašale 
5 584 000 din. Republiški proračun pa so poleg navedenih bremenile tudi druge 
proračunske obveznosti iz preteklih let, ki so znašale v letu 1967 9 293 000 din 
in sicer za kritje obveznosti za beneficirani staž, obveznosti iz naslova izgradnje 
osnovnih šol, obveznosti iz negospodarskih investicij iz prejšnjih let, obveznosti 
iz oročenih sredstev iz vodnega sklada za nadomestna stanovanja. 

Ker prizadevanjem za likvidnost republiškega proračuna do že sprejetih 
obveznosti pa so ostale še nekatere obveznosti v letu 1967 nepokrite, njih 
plačilo pa je preneseno v proračun za 1968. Tak primer je pokrivanje 
izgube na nerentabilnih železniških progah za leto 1966, za katere repu- 
blika ni dala soglasja za ukinitev in nekatere druge obveznosti, na primer za 
kritje regresa za skupinske prevoze, za kar je bil v letu 1967 najet premo- 
stitveni kredit 2,1 milijona din, plačilo pa je preneseno v proračunsko leto 1968. 
Večje obveznosti, ki v času poostrenosti pogojev gospodarjenja lahko nastanejo 
za republiko, so obveznosti iz danih garancij za posojila gospodarskim organi- 
zacijam. Teh prevzetih garancij je za 2 milijardi 558 milijonov dinarjev. Stanje 
neodplačanih posojil na dan 31. 12. 1967 pa znaša 1 milijardo 510 milijonov 
dinarjev. Do konca leta 1967 niso nastajale obveznosti iz danih garancij. V letu 
1968 pa zaradi finančnih težkoč v nekaterih delovnih organizacijah, za katera 
je porok republika, obstaja verjetnost, da bo prišlo do realizacije nekaterih ga- 
rancij. Poleg obveznosti iz garancij pa je potrebno v bodoče računati tudi na 
obveznosti, ki izhajajo iz ustanoviteljskih odnosov do zavodov in ustanov, ki 
jih je ustanovila republika in jim z zakonom določila dejavnost posebnega druž- 
benega pomena. Gre za soustanoviteljstvo v 102 primerih. Ce ti zavodi poseb- 
nega družbenega pomena ne morejo več izpolnjevati obveznosti iz opravljanja 
dejavnosti oziroma nalog posebnega družbenega pomena, za katere dobivajo 
povračila iz proračuna republike ali družbenega sklada, je potrebno prevzeti 
to sanacijo, ki predstavlja dodatno obremenitev republike oziroma republiškega 
proračuna. Največji problemi financiranja so pri zavodih s področja zdravstva 
v 13 primerih, s socialnega varstva v 4 primerih ter s področja prosvete in 
kulture v 3 primerih. 

Navedeni so le najbolj kritični primeri. Sedanji poostreni pogoji gospodar- 
jenja lahko vplivajo na nove obveznosti republike iz tega naslova. 

V okviru sredstev, razporejenih v zaključnem računu za leto 1967, nastopa 
veliko število samostojnih koristnikov proračunskih sredstev. Služba družbe- 
nega knjigovodstva je pregledala finančno poslovanje pri vseh koristnikih pro- 
računskih sredstev. Ugotovljene pomanjkljivosti v nobenem primeru ne kažejo, 
da so posamezni razpolagalci s proračunskimi sredstvi prekoračili obseg svojih 
pravic, ki jih imajo po predpisih. Pomanjkljivosti se nanašajo na določene 
nerednosti v tehničnem izvrševanju poslov in so bile delovne organizacije z 
odločbo službe družbenega knjigovodstva zavezane, da jih v določenih rokih 
odpravijo. Vse te pomanjkljivosti so do danes, po izjavah službe družbenega 
knjigovodstva kakor tudi ob ugotovitvah pri posameznih organih, odpravljene. 

Pri proračunskem financiranju obstajajo v glavnem sledeči problemi: sa- 
moupravni organi lahko sami razvrščajo dodeljena sredstva za posamezne vrste 
izdatkov, tako na osebne in materialne izdatke. Ob taki pravici lahko pride do 
večjega izraza po pokrivanju osebnih prejemkov na škodo ostalih izdatkov. 
Obstajajo različne možnosti za virmane v korist osebnih prejemkov. V zadnjih 
nekaj letih je zaradi neenotnih načel pri dodeljevanju sredstev že prišlo do bi- 
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stvenih razlik v materialnem položaju posameznih koristnikov proračunskih 
sredstev. Dodeljevanje sredstev na osnovi programov dela doslej še ni izobli- 
kovana metoda. Tudi sistem nagrajevanja delavcev, zaposlenih v institucijah, 
plačanih iz republiških sredstev, še ni urejen. V teku je proučitev, kako naj bi 
se za leto 1969 sredstva za republiško upravo zagotavljala po enotnih načelih. 
Ze po načelih temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov je po- 
trebno upravno dejavnost vrednotiti z vidika in vloge njenih nalog v razvijanju 
družbene produktivnosti dela in socialističnih družbenih odnosov v skladu z 
gibanjem produktivnosti dela iz osebnih dohodkov delovnih ljudi v delovnih 
organizacijah, v skladu z doseženimi delovnimi uspehi, odvisno od zahtevnosti 
in obsega nalog upravnih organov. 

Ta načela temeljnega zakona o sredstvih za delo upravnih organov je potrebno 
uporabiti tako, da se upošteva specifičnost upravnega delovanja.. Sedaj je v ob- 
ravnavi predlog, da naj bi se s sistemom količnikov določilo ustrezno družbeno 
mesto za upravno dejavnost v odnosu do drugih družbenih dejavnosti. Z ustrez- 
no diferenciacijo med vrstami posameznih delavcev bi se približali uresničitvi 
načela zakona o sredstvih za delo upravnih organov glede na njihovo vlogo v 
razvijanju družbene produktivnosti dela in socialističnih družbenih odnosov. 
Osnovni pogoj za uspešno izvajanje takega sistema nagrajevanja delavcev v 
republiški upravi je v pravilni sistemizaciji delovnih mest, ki naj temelji na 
profilu delavca, ki ga delovno mesto zahteva in na programu dela posameznega 
republiškega upravnega organa. Ob določanju sistemizacije je potrebno upo- 
števati zlasti, da obstoječa zasedba ne ustreza, zlasti ne na področju inšpekcij, 
ki jih bo potrebno strokovno in številčno okrepiti. Tak začetek urejanja ma- 
terialnih pogojev za učinkovito delovanje republiške uprave pa gotovo terja 
tudi znatnejša proračunska sredstva, ki jih bo glede na trenutne naloge potrebno 
zagotoviti. Brez dodelitve dodatnih sredstev pa je računati, da bo beg iz repu- 
bliške uprave še večji in se bo sedanje stanje še poslabšalo. Potrebno bo tudi 
presoditi postavke, ki se dajejo posameznim organom za pogodbeno dejavnost. 
Še vedno obstaja možnost, da je to dodatna oblika sprejemanja sredstev in sc 
prek teh pogodb plačujejo naloge, ki jih ponekod opravljajo upravni organi 
iz svojih rednih sredstev. Dosledno pa bi bilo potrebno analizirati ali so naloge 
sklenjene s pogodbami tudi resnično opravljene oziroma ali so njihovi zaključki 
oziroma študije vedno uporabni. 

Ta vprašanja bo potrebno za leto 1969 temeljito razčistiti. Ne gre za bistve- 
ne prihranke, temveč gre zgolj za vzpostavitev reda in enakih možnosti ter 
pogojev za delovanje vseh republiških organov. 

Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Predlagam, da organizacijsko-po- 
litični zbor sprejme predloženi predlog zakona o zaključnem računu SR Slo- 
venije za leto 1967. 

Predsednik Vera Kolarič: Zakonski predlog je obravnaval odbor za 
družbenoekonomski sistem in proračun našega zbora. Pismeno poročilo odbora 
ste prejeli z vabilom za današnjo sejo. Za svojega poročevalca je odbor določil 
poslanca Alfonza Naberžnika. Ali želi poročevalec še ustno obrazložiti poročilo? 
(Ne želi.) 

Zakonski predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Ali 
želi predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Poročilo pa ste 
prav tako prejeli. 
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Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če 
nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej moramo gla- 
sovati O' amandmaju k 4. členu, ki ga je predlagala zakonodajno-pravna komi- 
sija. S tem amandmajem je soglašal tudi naš odbor za družbenoekonomski 
sistem in proračun. Po tem predlogu bi se naj ta člen spremenil tako, da bi se 
glasil: »Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SR 
Slovenije.« 

Kdor je prosim za ta amandma, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da' je organizacij sko-politični zbor amandma sprejel soglasno. 
Prehajamo na glasovanje o zakonskem predlogu v celoti. Kdor je za pred- 

log zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republi- 
škega proračuna) za leto 1967, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor predlog zakona soglasno 
sprejel in to v enakem besedilu, kot ga je sprejel republiški zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet. 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava predloženi 
zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in ne glede na roke, ki so 
predpisani z našim poslovnikom, to pa zaradi tega, ker se z navedenim pred- 
logom realizirajo ukrepi za materialno ureditev šolstva, ki so predvideni v po- 
ročilu posebne komisije izvršnega sveta. Vprašam zbor ali se s predlogom za 
skrajšani postopek in za skrajšanje rokov, po katerem naj bi predloženi akt 
obravnavali kot zakonski predlog, strinja. Prosim, kdor je za to, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Jožka Štruklja, člana iz- 
vršnega sveta. Zeli predstavnik izvršnega sveta zakonski predlog še ustno ob- 
razložiti? (Želi.) Prosim, besedo ima tovariš Jožko Štrukelj, član izvršnega 
sveta. 

Jožko Štrukelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Na posameznih področjih splošne porabe se že vrsto let kopičijo številni 
problemi materialne narave, ki jih glede na realne možnosti povečanja sredstev 
ter možnosti za selekcijo izdatkov splošne porabe, zlasti proračuna, ni mogoče 
izvesti v obdobju enega ali dveh let. Tako nakopičene nerešene probleme je 
možno odpraviti le v daljšem obdobju in ob vsestranski družbeno-politični 
pomoči, da se realno možna selekcija namenov splošne porabe lahko izvede. 
V minulem letu je bila izvedena odločna preorientacija v pogledu večjih obre- 
menitev splošne porabe na področju socialne politike, saj znaša indeks teh 
obremenitev v proračunu Slovenije iz leta 1966 na 1967 kar 189. Prav tako 
pomembna je tudi odločna usmeritev k odpravi nadaljnjega zadolževanja in s 
tem prenašanja obveznosti iz proračuna na bančne kredite. Upoštevati je po- 
trebno, da smo proračun tekočega leta, v primerjavi s proračuni iz prejšnjih 
let, sestavljali brez kakršnihkoli možnosti za zadolžitev, čeprav so take možnosti 
zadolžitev v prejšnjih letih dosegle letno do 70 milijonov dodatnih sredstev. V 
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svoji finančni politiki se je republika prav tako odločno usmerila v dosledno 
izpolnjevanje svojih obveznosti, izhajajočih iz preteklih let. Kljub temu, da smo 
na področju splošne porabe v tekočem letu morali začeti s pospešenim reševa- 
njem obveznosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja, pa smo povečali čisto 
proračunsko porabo, izvirajočo iz regionalnih delov proračunskih dohodkov 
v odnosu na leto 1967 kar za 28 %>. Takšna sorazmerno visoko zastavljena pro- 
računska potrošnja je bila pojasnjena in podrobno prikazana že v proračunski 
razpravi in mi zato dovolite, da ob tej priliki poudarim le to, da bi nadaljnje 
večanje okvira proračunske porabe v tekočem letu moralo v živo zadeti mnoga 
druga področja splošne porabe, zlasti področje pokojninskega zavarovanja ter 
zdravstvenega in otroškega varstva. Nadaljnje povečanje bi povzročilo izredne 
težave tudi občinskim proračunom, pri katerih se že nekaj let kopičijo prav tako 
neodložljivi problemi materialnega kritja z zakoni določenih obveznosti občin. 

Materialne osnove za izobraževanje in vzgojo so že dalj časa izredno pereče, 
vendar jih izvršni svet glede na uvodoma opisani položaj ni bil v stanju ustrezno 
rešiti že v začetku leta. Zaostrene razmere v letošnjem letu so narekovale 
izvršnemu svetu, da se je moral poslužiti skrajnih ukrepov z namenom, da bo 
vsaj delno rešil nakopičene materialne probleme na področju izobraževanja. 
Izvršni svet je imel namen po preteku tretjega trimesečja proučiti izvrševanje 
letošnjega proračuna ter predlagati v okviru ugotovljenih realnih možnosti do- 
polnitve v začetku leta začrtane proračunske politike. Prav tako je menil, da 
dajejo analize po preteku 9 mesecev, tako v pogledu ocene možnih dohodkov, 
kot tudi glede izvršitve izdatkov, dovolj realne osnove za rebalans republiškega 
proračuna. Zaradi že omenjenih zaostritev v pogledu materialne oskrbljenosti 
v celotnem področju izobraževanja in vzgoje pa se je izvršni svet odločil pred- 
lagati skupščini rebalans že ob 9-mesečni realizaciji republiškega proračuna. 
Rebalans v tem času daje seveda, skladno s prejšnjimi ugotovitvami, mnogo 
manj možnosti za precizno oceno znanih dohodkov in možnih prihrankov. 

Predlog rebalansa republiškega proračuna, ki je danes pred nami, se na- 
slanja v prvem delu na oceno realizacije dohodkov republiškega proračuna. Iz 
predloženih gradiv je razvidno, da je možno pričakovati določene spremembe 
v formiranju dohodkov, ki naj omogočajo predvideno globalno povečanje do- 
hodkov republike za 230 mio S din. Pri tem si dovoljujem opozoriti ta zbor, 
da je v tretjem členu zakona o proračunu določeno, da bodo morebitni presežki 
preneseni v rezervo. S predlogom rebalansa ne sledimo temu, sicer v zakonu 
določenemu načelu, ampak usmerjamo predvideni presežek dohodkov v korist 
potrošnje na področju izobraževanja. V težnji, da bi v čim večji meri zado- 
voljili sicer upravičene zahteve po dodatnih sredstvih za izobraževanje, pred- 
laga izvršni svet v rebalansu proračuna tudi, da odstopimo od načela pospe- 
šenega formiranja rezervnega sklada. Kot je znano, je z zveznim predpisom do- 
ločen samo en odstotek obveznega izločanja v rezervo, v naši republiki pa smo 
se že v lanskem letu odločili, da odvajamo v rezervni sklad 2 '°/r» vseh dohodkov 
z namenom, čimprej doseči polno likvidnost republiškega proračuna. S pred- 
logom rebalansa spreminjamo tudi to odločitev in predlagamo že omenjeno 
znižanje na 1 °/'o, razliko pa usmerjamo v korist izboljšanja materialnega polo- 
žaja izobraževanja. Znižanje proračunske porabe, ki vam jo z rebalansom pred- 
lagamo, pomeni skrajne možnosti prihrankov in bo vplivalo na uspešnost v iz- 
vajanju nalog, ki so povezane z zmanjšanjem sredstev. K temu bi pripomnil, da 
znižanje postavke za posebne namene pri sekretariatu za notranje zadeve po- 
meni le odložitev dopolnjevanja opreme teh organov iz letošnjega leta v pri- 
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hodnje leto. Izvršni svet se nahaja pred izredno močnim, lahko bi rekel, vsa- 
kodnevnim pritiskom koristnikov proračunskih sredstev za povečanje možnosti 
letošnje proračunske porabe. Kljub temu, da so mnogi od teh zahtevkov smotrni 
in opravičljivi, pa izvršni svet, upoštevajoč nakopičene potrebe na področju 
vzgoje in izobraževanja, prepušča skoraj polovico svoje redne proračunske re- 
zerve v korist izboljšanja materialnega položaja izobraževanja, zato pa bo 
moral zavrniti številne druge zahtevke. Podrobni številčni podatki o ukrepih 
za izboljšanje materialnega položaja izobraževanja so razvidni iz predlogov, 
zato vam jih na tem mestu ne ponavljam. 

Ostali del rebalansa republiškega proračuna je povsem tehnične narave in 
ga vključujemo v predlog rebalansa le zato, ker je to iz praktičnih razlogov 
koristno, sicer pa bi gia prikazali šele v zaključnem računu letošnjega prora- 
čuna. Za kompleksni pregled nad ukrepi za izboljšanje materialnega položaja 
izobraževanja pa je treba upoštevati, poleg predloženega rebalansa republiškega 
proračuna, tudi za današnjo sejo predložene predloge za znižanje obvezne re- 
zerve pri izobraževalnih skupnostih ter oprostitev plačevanja posebne stopnje 
od nadurnega dela v ustanovah, ki se financirajo iz sredstev izobraževalnih 
skupnosti. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ker so vam problemi materialne stabilnosti 
izobraževanja nasploh poznani in ker predpostavljamo, da jih tudi vi presojate 
kot nujne v pogledu njihovega delnega reševanja že letos, vas prosim, da 
sprejmete predloge, ki težijo k njihovi rešitvi. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zakonski predlog je obrav- 
naval odbor za družbenoekonomski sistem in proračun našega zbora. Pismeno 
poročilo odbora ste prejeli. Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca 
Alfonza Naberžnika. Vprašam ga, ali želi še ustno obrazložiti poročilo. (Ne.) 
Hvala lepa. Moram pa prositi poročevalca, da se izjasni glede amandmaja za- 
konodaj no-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 5. členu. 

Alfonz Naberžnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Odbor za družbenoekonomski sistem in proračun se sicer ni sestal, 
menim pa, da se z amandmajem odbor strinja in predlagam, da zbor amandma 
usvoji. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zakonski predlog je obrav- 
navala zakonodajno-pravna komisije Skupščine SR Slovenije. Poročilo komisije 
ste prejeli. Vprašam predstavnika komisije, če želi besedo? (Ne.) Hvala lepa. 

K zakonskemu predlogu ste prejeli tudi pismeno mnenje odbora za šolstvo 
prosvetno-Jculturnega zbora. Zeli kdo razpravljati? Izgleda, da ni interesentov 
za razpravo. 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Glasovati moramo naj- 
prej o amandmaju k 5. členu. Kot je razvidno iz poročila zakonodajno-pravne 
komisije, le-ta predlaga, da se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi: »Ta 
zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, učinkuje pa za 
čas od 1. januarja 1968 dalje.« Kdor je za tak amandma, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
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Kdor je za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prora- 
čunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968 
v celoti, 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 predlog zakona sprejel so- 
glasno in to v enakem besedilu kot ga je sprejel republiški zbor. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet, skupno s predlogom, da ga obravnava po 
skrajšanem postopku in ne glede na roke. 

Predsedstvo skupščine je ta predlog izvršnega sveta sprejelo. Vprašam pa 
zbor, ali se s predlogom za skrajšani postopek, po katerem bi predloženi akt 
obravnavali kot zakonski predlog in ne glede na roke, strinja. Kdor je za to, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sprejet predlog aa skrajšani postopek. 
Preden bi prosila predstavnika predlagatelja, da zakonski predlog še ustno 

obrazloži, moram zbor obvestiti, da sem prejela od predsednika republiškega 
zbora pismeno sporočilo, iz katerega izhaja, da sta bila na seji republiškega 
zbora dne 18. julija, predlagana in sprejeta še dva amandmaja, in sicer amand- 
ma k 1. členu, ki se popravljen glasi: »Davčna služba opravlja zadeve v zvezi 
z odmero in izterjavo prispevkov, davkov in drugih družbenih obveznosti ob- 
čanov, ki so finančne narave. 

Zadeve, davčne službe imajo splošen pomen za SR Slovenijo.« 
Nadalje, amandma k 5. členu, ki se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»Sredstva za redno dejavnost občinskih upravnih organov in davčne službe za- 
gotavljata občina in SR Slovenija v sorazmerju z udeležbo pri dohodkih iz 
prispevkov in davkov, ki jih doseže občinski upravni organ za občino oziroma 
za republiko, drugi uporabniki njegovih uslug pa v skladu s posebnimi po- 
godbami.« 

Poleg tega je poslanec našega zbora Janko Sabec predložil pismene amand- 
maje k 4., 6. in 12. členu predloga zakona in sicer: 

— k 4. členu: odpravi naj se tretji odstavek 4. člena predloga zakona. 
— k 6. členu: v prvi vrsti 2. odstavka 6. člena naj se črtata besedi »po- 

možna terenska«; 
— k 12. členu: črta naj se besedilo 12. člena v tistem delu, ki se navezuje 

na 3. odstavek 4. člena zakona. 
Nadalje je poslanec našega zbora Stevo Eberl predložil pismene amand- 

maje in sicer: 
— v tretjem odstavku 2. člena se pika nadomesti z vejico in dodajo besede 

»lahko pa je organiziran kot samostojna služba v temeljnem upravnem organu«. 
Tako da bi se besedilo tretjega odstavka 2. člena glasilo: »Občinski upravni 
organ davčne službe ima položaj samostojnega občinskega organa, lahko pa je 
organiziran kot samostojna služba v temeljnem upravnem organu.« 

— k 3. členu: med 5. in 6. alineo se vstavi nova alinea, ki se glasi: »— skrbi 
za sistematično strokovno izpopolnjevanje delavcev, zaposlenih v občinskih 
upravnih organih davčne službe.« 

Nadalje se spremeni besedilo 12. člena tako, da se glasi: »Občinske skup- 
ščine morajo najpozneje do konca leta 1968 organizirati občinske upravne 
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davčne službe kot določa zakon. V istem roku morajo predložiti republiškemu 
sekretarju za finance v soglasje predvideno sistemizacijo delovnih mest v teh 
organih in tudi imenovanje njihovih predstojnikov.« 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Jožka Štruklja, člana iz- 
vršnega sveta. Prosila bi predstavnika izvršnega sveta, da zakonski predlog še 
ustno obrazloži in da se tudi izjasni o amandmajih, ki sem jih pravkar povedala. 

Jožko Štrukelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Pred seboj imamo predlog zakona o organizaciji davčne službe v SR 
Sloveniji, ki v določenem smislu prav gotovo odstopa od ustaljenega modela 
organizacije upravne službe. Postavlja se vprašanje, zakaj nam je potreben 
zakon o davčni službi. Danes je sicer zelo splošno prepričanje o tem, da po- 
trebujemo učinkovito davčno službo v naših družbeno-političnih skupnostih, 
manj jasno pa je, zakaj naj bi bil za to potreben poseben zakon, saj imamo 
v našem sistemu uprave načelo postavljeno tako, da si vsaka družbeno-politična 
skupnost sama formira svojo upravo glede na svoje potrebe in svoje možnosti 
in jim za to ni potrebno zakonsko pooblastilo. Tudi ne moremo reči, da smo 
danes brez davčne službe. Davčno službo imamo, vemo le, da je ta nezadostna 
in neučinkovita in da bi jo bilo treba izboljšati. Če torej danes sprejmemo1 po- 
seben zakon o davčni službi SR Slovenije, moramo imeti za to posebne, dovolj 
tehtne razloge in take razloge dejansko tudi imamo. Dovolite mi, da jih na 
kratko povzamem tu pred vami. 

Prvič, zdi se mi važno poudariti okoliščino, da prihaja s tem zakonom na 
zelo občutljivem družbenem področju do izraza potrditev spoznanja, da brez 
učinkovite strokovne uprave tudi v naših razmerah ni mogoče uspešno izvr- 
ševati splošnih družbenih funkcij. To je spoznanje, da so sami predstavniški 
oziroma politično-izvršilni organi ter drugi samoupravni organi v veliki meri 
brez moči, če nimamo na razpolago sposobnih strokovnih služb, ki delajo z 
ustrezno strokovno samostojnostjo in družbeno odgovornostjo. Ne mislim sicer, 
da je to docela novo spoznanje, vsekakor pa doslej še ni v zadostni meri vodilo 
do določenih ukrepov na področju javne uprave, za ustrezno utrditev njene 
družbene veljave, kakor tudi za njeno organizacijsko, kadrovsko in strokovno 
utrditev, za njeno večjo tehnično opremljenost itd. To so splošna vprašanja 
naše javne uprave, ki se sicer proučujejo, že danes pa je potrebno na nekaterih 
področjih storiti tudi neposredne ukrepe, ker sicer nastaja z vsakim dnem večja 
družbena škoda. Zato je pričujoči zakonski predlog v določenem smislu le pred- 
hodnica nadaljnjih ukrepov, ki jih bo treba na splošno storiti na področju naše 
javne uprave. 

Drugo, kar bi želel povedati o tem predlogu, je dejstvo, da smo se pri nas 
doslej sicer precej ukvarjali s problemi javne uprave, vendar pa ne toliko z 
vsebinskimi problemi, problemi posameznih upravnih služb, zaradi katerih so 
posamezni upravni organi ustanovljeni, ampak mnogo bolj z notranjimi pro- 
blemi odnosov v upravnih organih, zlasti pa s problemi samoupravljanja v teh 
organih, npr. s problemi delitve osebnih dohodkov, s problemi delovnih razmerij 
itd. Težišče prizadevanj je bilo usmerjeno na delovne skupnosti v upravnih orga- 
nih, zanemarjeni pa ostali drugi odnosi, ki so bistvenega pomena za funkcionira- 
nje javnih strokovnih služb. To so odnosi teh služb s predstavniškimi, političnimi 
in izvršilnimi organi v ustreznih družbeno-političnih skupnostih na eni strani ter 
njihovi odnosi z istovrstnimi strokovnimi službami v širših družbeno-političnih 
skupnostih po drugi strani. Bistvena značilnost organizacije naše javne uprave 
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je namreč v tem, da ima vsaka družbeno-politična skupnost svoje upravne 
organe, ki delujejo samostojno in so za svoje delo odgovorni le svoji skupščini, 
oziroma svojim politično-izvrsilnim organom, pri tem pa je neposredno opera- 
tivno izvrševanje vseh zakonov in vseh drugih predpisov v pristojnosti ob- 
činskih upravnih organov. V takem sistemu je možno, da se pri izvrševanju 
zakonov in pri opravljanju drugih upravnih služb zanemarjajo širši družbeni 
interesi, da se zakoni slabo izvršujejo ali pa se sploh ne izvršujejo, da se 
službe pomanjkljivo organizirajo ali pa se sploh ne organizirajo. Prav nič ne 
pretiravam, če trdim, da ta nevarnost ni zgolj teoretična, ampak realna, če 
niso zagotovljene v navedenih odnosih objektivne omejitve, ki zagotavljajo, da 
bodo pri delu posameznih upravnih služb usklajeni ožji in širši interesi samo- 
upravnih skupnosti. 

Opisani sistem uprave zahteva posebno čvrst sistem odnosov med vsemi 
dejavniki, ki so nosilci različnih družbenih interesov. Pri tem pa je vsako 
idealiziranje ali pa celo negiranje teh interesov lahko izredno škodljivo. Mi- 
slimo, da se prav pri obstoječi davčni službi najbolj jasno kaže problematična 
anatomija naše javne službe, ki deluje za vse družbeno-politične skupnosti, 
odvisna pa je izključno od organov občine ali celo od delovne skupnosti občin- 
ske uprave. 

Tretji element, ki ga želim poudariti ob tej priliki, je sama vsebinska plat 
davčne službe. Nobenega dvoma ni, da se je pomen te službe bistveno povečal 
prav s procesi, ki jih je sprožila reforma. Sprostitev ekonomskih zakonitosti na 
področju gospodarstva zahteva opredelitev vloge zasebnega sektorja, ki pred- 
stavlja znaten ekonomski in finančni potencial v naši družbi. Razen tega na- 
raščajo tudi prejemki znatnega dela prebivalstva, ki predstavljajo čedalje 
pomembnejši vir zajemanja v financiranju splošnih družbenih potreb. Po- 
manjkanje ustrezne davčne službe nam povzroča večkratno škodo', ne le-to, 
da ni mogoče ustrezno zajemanje določenega viška osebnih dohodkov za finan- 
ciranje splošnih družbenih potreb, onemogoča nam tudi ustrezno davčno poli- 
tiko, ki ni le fiskalni instrument, ampak predvsem tudi instrument ustrezne 
ekonomske in socialne politike, in ne nazadnje omogoča tako stanje nastajanje 
določenih družbenih ekscesov, za katere mora biti naša družba še zlasti ob- 
čutljiva. V zadnjih nekaj letih se je izredno razširil krog zasebnih dejavnosti, 
ker smo sprostili zasebno iniciativo. Vsak dan nastajajo novi poklici in dejav- 
nosti, ki se ponovno oživljajo ali pa jih narekuje moderni čas izrednih dosežkov 
v tehniki in drugih dejavnostih. Te dejavnosti moramo spremljati, evidentirati 
ter predlagati primerne ukrepe za njihovo urejanje in tudi zaradi zajemanja 
dohodkov. Tega doslej skorajda nismo delali iz že znanih razlogov, zaradi česar 
smo prišli v situacijo, ki nam je danes znana. Zdi se mi, da razpravljamo o tem 
zakonu v skupščini pravočasno zato, da to službo organiziramo in se pripravimo 
na nove naloge posebno, če se bomo v bodoče izogibali avtomatizmu v zbiranju 
dohodkov iz proizvodnje ali pa v obliki prispevkov na osebni dohodek in če 
bomo iskali nove oblike obdavčitve predvsem na področju splošne porabe. 

Pomembnejši predpis, ki ga pripravljamo v tej zvezi, je prispevek iz skup- 
nega dohodka občanov, ki bo vseboval različne elemente, ki bodo obravnavali 
socialne in gospodarske probleme. Zakonski predlog, ki je pred nami, poskuša 
reševati seveda navedeno problematiko na način, ki naj bi zagotavljal učinko- 
vito organizacijo in funkcioniranje davčne službe ob ustrezni udeležbi samo- 
upravnih organov v občini, pri tem pa upošteval načela ustave glede odnosov 
med družbeno-političnimi skupnostmi in še posebej glede odnosov v zvezi z 
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organizacijo uprave. Konstrukcija predloga samega je pojasnjena v obrazlo- 
žitvi tega predloga. Ureditev davčne službe kot je predvidena v tem predlogu, 
odstopa od splošnega modela organizacije naših upravnih služb, vendar je treba 
poudariti, da je v skladu z naravo te službe, prav tako pa tudi ne izstopa iz 
okvirov, ki jih za organizacijo upravnih služb določa ustava. Zato izvršni svet 
predlaga, da zbor sprejme zakonski predlog v predlaganem besedilu. 

Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice poslanci, dovolite, da povem 
stališče glede amandmajev kasneje po razpravi. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Zakonski predlog je obravnavala tudi 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Njeno poročilo in do- 
datno poročilo ste prejeli. Vprašam predstavnika zakonodajno-pravne komisije, 
če želi besedo? (Prosim.) Besedo ima poslanec tovariš Marjan Jenko. Prosim, 
da se izjavi o amandmajih. 

Marjan Jenko: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zakonodajno-pravna komisija me je pooblastila, da sam zavzamem stališče k 
amandmajem tovariša Sveta Eberla in tovariša Janka Šabca. Zaradi tega tudi 
nisem predlagal, da se zakonodajno-pravna komisija skliče. Praktično se tudi 
ne bi mogla sestati, ker ni tu dovolj tovarišev, da bi dosegli kvorum. 

Najprej o amandmajih tovariša Sveta Eberla. 
Njegov prvi amandma zadeva 2. člen. Predlaga, da se k 3. odstavku doda 

še besedilo »lahko pa je organiziran kot samostojna služba v temeljnem uprav- 
nem organu«. Mislim, da ta amandma ni v nasprotju s formalno pravnimi do- 
ločbami ustavnega oziroma obstoječega zakonodajno-pravnega sistema. Bi pa 
tak amandma verjetno povzročil dvotirnost in različnost v organizaciji davčne 
službe, za katero pa vemo, da bi morala biti čvrsta in enotno organizirana od 
republike do občine. Se pravi, da amandma v formalno-pravnem pogledu 
lahko sprejmemo. 

K 3. členu predlaga tovariš poslanec, da se med 5. in 6. alineo doda nova 
alinea, in sicer »skrbi za sistematično strokovno izpopolnjevanje delavcev, za- 
poslenih v občinskih upravnih organih davčne službe«. Mislim, da je ta predlog 
dober, celo odličen. Skoda, da ni bil amandma predložen že med razpravo v 
odborih. S formalno-pravnega ozira ni razlogov, da se tak amandma ne bi 
sprej el. 

Tretji amandma se tiče 12. člena. Prvi odstavek tega člena naj bi se glasil: 
»Občinske skupščine morajo najpozneje do konca leta 1968 organizirati občinske 
upravne organe davčne službe kot določa ta zakon.« Ostali del besedila tega 
stavka se črta. Zadnji odstavek pa naj ostane enak kot je bil doslej. Tudi k tem 
členom ni pripomb v formalno-pravnem pogledu. 

Se pravi, da amandmajem tovariša Sveta Eberla, iz formalnopravnih ozi- 
rov ter obstoječega ustavnega in zakonodaj no-pravnega sistema ni oporekati. 

Tovariš Janko Sabec predlaga amandmaje k 4., 6. in 12. členu s tem, da 
sta 4: in 12. člen povezana, 6. člen pa je že z amandmajem v republiškem 
zboru v skladu z amandmajem tovariša Sabca in moje stališče k spremembam 
tega člena ni potrebno. 

Amandma k 4. oziroma 12. členu ni v nasprotju z zakonom o samouprav- 
janju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji oziroma z zakonom 
o organizaciji republiške uprave v Sloveniji. Toda ustava SR Slovenije pravi 
v 127. členu naslednje: »Samo z zakonom se urejajo zadeve, ki se tičejo med 
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drugim, »načel o organizaciji in delovanju državne uprave v republiki«. V 
131. členu, v drugem odstavku pravi: »Z zakonom se lahko predpiše, da so 
občine dolžne ustanoviti organe uprave za upravljanje določenih zadev, ki so 
splošnega pomena za republiko«. V 132. členu pa govori, da: »Republika lahko 
zagotavlja izvrševanje zakonov v občini in v okraju neposredno po svojih 
organih, če in dokler občinski oziroma okrajni organi ne zagotove njihovega 
izvrševanja.« 

Z zakonom o organizaciji davčne službe v Sloveniji pa želi republika dolo- 
čiti načela o organizaciji in delovanju davčne službe v Sloveniji. Se pravi, da 
je to posebni zakon ki ureja status davčne službe v Sloveniji'. 

Zato ta zakon v 4. členu, v 3. odstavku določa odnos med republiko in 
občino v zvezi s sistemizacijo davčne uprave, to se pravi v zvezi s sistemi- 
zacijo davčne službe občine. Pri tem izrazito zahteva soglasje republškega 
sekretarja za finance k sistemizaciji delovnih mest v občinskem upravnem 
organu davčne službe. 

Tako določilo imamo tudi za organe za notranje zadeve v zakonu o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v upravnih organih SR Slovenije. Zato določba 4. 
člena tega zakona v tretjem odstavku ni v nasprotju z ustavnim in zakono- 
dajno-pravnim redom. Seveda pa ne trdim tega, da s tem posebnim zakonom 
v tretjem odstavku 4. člena ne določamo drugačne samoupravne pravice kolek- 
tivom davčne uprave in jih s tem v nekem smislu tudi krnimo. Vendar takšen 
obseg pravic ustava omogoča in sicer je v 9. členu zvezne ustave rečeno, da 
se z zakonom in statutom določijo pravice samoupravljanja delovnih ljudi itd. 
Se pravi, da je ta tretji odstavek 4. člena v popolnem soglasju z ustavnimi 
pravicami sarnoupravljalcev v državni upravi in je seveda tudi v skladu z 
zakonodajno-pravnim sistemom. To se pravi z drugimi besedami, določba 4. 
člena v tretjem odstavku ni v nasprotju s pravico, ki jo ima republika, da s 
posebnim zakonom določi drugačne pravice organom oziroma delavcem v zvezi 
s samoupravo v državni upravi. 

Na koncu naj rečem še naslednje. Sprejemanje navedenih amandmajev 
ima za posledico odlaganje zakona o organizaciji davčne službe, zakona, za 
katerega smo pravzaprav vsi zainteresirani, da začne veljati čimprej in je prav- 
zaprav v našem interesu, da dobimo tako davčno upravo, in tako inšpekcijo, 
ki bo lahko že jutri urejala vse to, kar bo pojutrišnjem pred njo1 stalo, ko bomo 
začeli razpravljati o davčni politiki in proračunski politiki za leto 1969. Skladno 
s tem predlagam tole rešitev: Amandmaje, tovariša Eberla naj bi sprejeli v 
obliki priporočila sekretariatu oziroma izvršnemu svetu, da pri realizaciji tega 
zakona upošteva vsebino teh amandmajev, predvsem pa tisti amandma, ki 
govori o sistematičnem strokovnem izpopolnjevanju delavcev, zaposlenih v ob- 
činskih upravnih organih davčne službe. 

. Predsednik Vera Kolarič: Zakonski predlog je obravnaval tudi odbor 
za vprašanja javne uprave in splošne varnosti našega zbora. Poročilo tega 
odbora ste prejeli. Odbor je za svojega poročevalca odredil poslanca tovariša 
Ivana Raua. Ker pa imamo nove amandmaje, prosim, da tovariš poslanec izjavi, 
ali želi, da odredim odmor, da bi se lahko odbor sestal in zavzel stališča do 
amandmajev, ki smo jih prejeli. 

Ivan R a u : Predlagam odmor. 
23 
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Predsednik Vera Kolarič: Torej, odrejam 30 minut odmora, in pro- 
sim odbor, da se sestane v sobi št. 84. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariši poslanci, nadaljujemo današnjo 
sejo. Rada bi povedala, da so svojo odsotnost opravičili med zasedanjem na- 
slednji poslanci: Milan Berden, Stane Nučič in Franc Svetina. 

Odbor za vprašanje javne uprave in splošne varnosti se je med odmorom 
sestal in prosim poročevalca odbora, da da poročilo in se izjavi o amandmajih, 
o katerih smo prej razpravljali. 

Ivan Rau : Tovarišice in tovariši poslanci. Odbor je na svoji seji zavzel 
naslednja stališča o predloženih amandmajih. 

Odbor je sprejel amandmaja, ki sta bila tudi sprejeta na seji republiškega 
zbora in sicer amandma Milana Vižintina, s tem da se 1. člen spremeni in se 
glasi: »Davčna služba opravlja zadeve v zvezi z odmero in izterjavo prispevkov, 
davkov in drugih družbenih obveznosti občanov, ki so finančne narave. Zadeve 
davčne službe imajo splošen pomen za SR Slovenijo«. 

In drugi amandma, Janka Česnika, da se besedilo 5. člena dopolni in spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Sredstva za redno dejavnost občinskih upravnih organov davčne službe 
zagotavljata občina in SR Slovenija v sorazmerju z udeležbo pri dohodkih iz 
prispevkov in davkov, ki jih doseže občinski upravni organ za občino oziroma 
za republiko, drugi uporabniki njegovih uslug pa v skladu s posebnimi po- 
godbami«. 

Nadalje je odbor obravnaval stališče zakonodajno-pravne komisije, ki je 
navedeno v dodatnem poročilu, in sicer, da zakonodaj no-pravna komisija vztra- 
ja na svojem amandmaju k 2. členu, da bi se to besedilo spremenilo tako, da 
bi se glasilo: 

»K aktu o njeni organizaciji delovnih mest daje soglasje republiški sekre- 
tariat za finance«. 

Odbor je že pri prvi obravnavi tak amandma odklonil in vztraja na pred- 
loženem besedilu. 

Na seji sta sodelovala tudi oba predlagatelja omenjenih amandmajev, in 
sicer tovariš poslanec Janko Šabec in Stevo Eberl, ki svoja amandmaja umikata. 
Kljub temu pa pripominjam, da so amandmaji tovariša Steva Eberla iz for- 
malno pravnih razlogov, kot je to povedal tovariš Jenko, predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije, sprejemljivi. Vendar predvsem amandma k 4. členu 
lahko povzroči, da ne bi uveljavili dovolj enotno organizacijo organov davčne 
službe v občinah. Zato je odbor na svoji seji zavzel stališče, da naj se sprejme 
takšno besedilo, kot je predlagano, in predlaga, da naš zbor sprejme zakon o 
organizaciji davčne službe SR Slovenije v takem besedilu, kot ga je sprejel 
republiški zbor. 

Predsednik Vera Kolarič: Kljub temu, da smo slišali, da sta po- 
slanca tovariš Sabec in tovariš Eberl na seji odbora umaknila svoje amandmaje, 
jih moram vendarle v skladu s poslovnikom pozvati, da izjavita ali res umikata 
svoje amandmaje. 
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Janko Sabec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci.• 
Najprej moramo popraviti tovariša poročevalca. Amandma umikam ne zaradi 
tega, ker je odbor sprejel tako stališče, ampak zaradi tega, ker če bi pri njem 
vztrajal, bi lahko to zavleklo sprejem zakona na jesen. Republiški zbor je nam- 
reč že sprejel besedilo tega zakona. 

S tem zakonom bomo davčno službo vsekakor bolj čvrsto postavili. Vendar 
bomo obenem vnesli v organizacijo občinskih upravnih organov določeno ne- 
skladje, ki ga je že dosedaj kar precej. Dejstva, ki so bila povedana na zboru 
in v odboru, me niso prepričala, da je amandma v nasprotju s težnjami in v 
nasprotju s smotrnostjo, umikam torej amandma samo zato, da bi lahko zakon 
čimprej uveljavili. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa tovariš poslanec, pozivam po- 
slanca tovariša Eberla, da tudi on izjavi ali umika amandma. 

Stevo Eberl: Svoje amandmaje umikam predvsem zaradi tega, ker 
smo v časovni stiski, ker je republiški zbor ta zakon že sprejel, ne pa iz pre- 
pričanja, da amandmaji niso bih pravilni. Se vedno sem namreč mnenja, da se 
lahko status določenih upravnih organov ureja samo kompleksno. Zato je po- 
trebno čimprej izdelati republiški zakon o načelih organizacije občinske uprave. 
Niti najmanj me ne moti dvotirnost, katero mi očita odbor, zato ker je te 
dvotirnosti trenutno v občinskih upravnih organih že tako ali tako preveč. 
Zato ne moremo govoriti o dvotirnosti, ampak o večtirnosti. 

Nadalje se mi zdi še vedno pomembno vprašanje strokovne izobrazbe 
davčnih uslužbencev. Tudi obrazložitev zakona jasno opozarja, da je glavni 
problem neučinkovitosti davčnih upravnih organov v šibki strokovni izobra- 
ženosti sedanjih uslužbencev. Predsedstvu skupščine pa predlagam, da naj bi 
v bodoče zbori delovnih skupnosti obravnavali take zakone pred republiškim 
zborom, ker je potem mogoče lažje doseči uskladitev. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa za predlog, tovariš poslanec. 
Pozivam tudi predstavnika izvršnega sveta, da se izjavi o amandmajih. 

Jožko Štrukelj (iz klopi): Amandmaji so umaknjeni. Menim, da ni 
potrebno, da bi posebej obrazložil stališče izvršnega sveta. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej 
moramo glasovati o amandmajih k 1. členu in sicer o amandmaju, katerega je 
republiški zbor sprejel in s katerim se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Davčna služba opravlja zadeve v zvezi z odmero in izterjavo prispevkov 
in davkov in drugih družbenih obveznosti občanov, ki so finančne narave. 
Zadeve davčne službe imajo splošen pomen za Socialistično republiko Slovenijo.-« 

Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem strinja, prav tako odbor 
za vprašanja javne uprave in splošne varnosti našega zbora. Zato vprašam, 
kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 1. členu sprejet. 
28* 
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Prehajamo na amandma k 2. členu predloga zakona. Zakonodajno-pravna 
komisija predlaga spremembo besedilo v 2. odstavku, »njeno organizacijo in 
sistemizacijo delovnih mest določa republiški sekretar za finance«. 

»K aktu o njeni organizaciji in sistemizaciji delovnih mest daje soglasje 
republiški sekretar za finance.« 

Slišali smo že poročevalca našega odbora za vprašanja javne uprave in 
splošne varnosti, da se ne strinja s predlogom amandmaja zakonodajno-pravne 
komisije k 2. členu. Iz pisma predsednika republiškega zbora je tudi razvidno, 
da je republiški zbor zavrnil amandma zakonodajno-pravne komisije. 

V skladu z določili poslovnika skupščine pa se mora naš zbor vseeno od- 
ločiti o amandmaju in zato ga moramo dati na glasovanje. Prosim, kdor je za 
amandma zakonodajno-pravne komisije, da dvigne roko. (Eden.) Kdo je proti? 
(Večina.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) Hvala. 

Ugotavljam, da amandma zakonodajno-pravne komisije ni sprejet. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 3. 

členu, in sicer, da se v drugi vrsti 5. alinee besedilo »občinskih upravnih orga- 
nov« dopolni tako, da se glasi »občinskih upravnih organov davčne službe«. 
S tem amandmajem se strinja naš odbor za vprašanje javne uprave in splošne 
varnosti, sprejel pa ga je tudi republiški zbor. Kdor je za ta amandma, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 4. členu. Po poslovniku moram 

iti po vrstnem redu glede na čas predlaganja amandmajev. Zato prehajamo 
najprej na glasovanje o amandmaju, ki ga je dala zakonodajno-pravna komi- 
sija, in sicer naj se v 2. odstavku spremeni besedilo tako, da se glasi »če je 
občinski upravni organ kljub opozorilom ne opravi.« S tem amandmajem se 
strinja tudi naš odbor za vprašanje javne uprave in splošne varnosti in ga je 
prav tako* sprejel republiški zbor. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma sprejet. 
K 3. odstavku istega člena imamo še en amandma zakonodajno-pravne 

komisije, ki spreminja besedilo začetka odstavka tako, da se nadomesti bese- 
dilo »davčna uprava Socialistične republike Slovenije« z besedilom »republiški 
sekretar za finance«. S tem amandmajem se strinja tudi naš odbor za vprašanja 
javne uprave in splošne varnosti. Sprejel ga je tudi republiški zbor in dajem ta 
amandma na glasovanje. Prosim kdor je zanj, da dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma zakonodajno-pravne komisije sprejet. 
Prehajam na amandma k 5. členu, ki ga je sprejel republiški zbor in sicer, 

da se 5. člen predloga zakona spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Sredstva za redno dejavnost občinskih upravnih organov davčne službe 

zagotavljata občina in SR Slovenija v sorazmerju z udeležbo pri dohodkih iz 
prispevkov in davkov, ki jih doseže občinski upravni organ za občino oziroma 
za republiko, drugi uporabniki njegovih uslug pa v skladu s posebnimi po- 
godbami.« 

Zakonodajno-pravna komisija se je s tem amandmajem strinjala, prav tako 
odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti našega zbora. Kdor je za 
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ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma zbor sprejel. 
K 6. členu daje zakonodajno-pravna komisija amandma, in sicer se v prvi 

vrsti 2. odstavka črta beseda »pomožna«. Odbor za vprašanja javne uprave in 
splošne varnosti našega zbora je predlagal, da se besedilo 1. in 2. odstavka 
tega člena spremeni tako, da se glasi: 

»V organih davčne službe se formira davčna inšpekcija. 
Davčna inšpekcija opravlja nadzorstvo nad tem, kako davčni zavezanci 

izpolnjujejo svoje davčne obveznosti nasproti družbeni skupnosti.« 
Iz dodatnega poročila zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da se 

zakonodajno-pravna komisija s tako spremembo strinja, iz česar lahko povza- 
mem, da ne vztraja pri svojem prvotnem amandmaju in tudi ugotavljam, da 
je republiški zbor ta amandma sprejel. Zato prehajam na glasovanje o amand- 
maju našega odbora in prosim, kdor je za ta amandma, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor ta amandma sprejel soglasno. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju k 12. členu. Zakonodajno-pravna 

komisija predlaga, da se v 4. vrsti besedilo »davčni upravi SR Slovenije« na- 
domesti z besedilom »republiškemu sekretarju za finance«. 

S tem amandmajem se strinja naš odbor in ga je prejel tudi republiški zbor. 
Zato dajem amandma zakonodajno-pravne komisije na glasovanje. Prosim, kdor 
je za ta amandma, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel tudi ta amandma soglasno. 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se za 12. členom vstavi nov 

12. a člen, ki se glasi: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpiše minimalno strokovno izo- 

brazbo za davčne inšpektorje in druge delavce v upravnih organih davčne 
službe.« 

S tem amandmajem se strinja naš odbor, prav tako pa ga je sprejel tudi 
republiški zbor. 

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

Ugotavljam, da je tudi ta amandma sprejet. 
S tem smo opravili z vsemi amandmaji, ki so bili predlagani. Sedaj pre- 

hajamo na glasovanje o zakonskem predlogu v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji v enakem besedilu, kot ga je 
sprejel republiški zbor, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor z večino glasov sprejel 
predlog zakona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji z že sprejetimi 
amandmaji in v enakem besedilu kot ga je sprejel republiški zbor. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov in o urejanju pripravništva 
v delovnih organizacijah. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pred- 
lagal, da ga obravnavamo po skrajšanem postopku, kot zakonski predlog. 
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Tak postopek je izvršni svet utemeljil z naslednjimi razlogi. Zvezna skup- 
ščina je 20. junija letos sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov v delovnih organizacijah. Po 
določbah temeljnega zakona so republike dolžne predpisati merila za določanje 
števila pripravnikov, rok do katerega morajo delovne organizacije izdati svoje 
splošne akte o pripravnikih in sankcije za nespoštovanje teh določb. Tudi pred- 
sedstvo skupščine je predlagalo obravnavo zakona ne glede na roke, ki so pred- 
pisani s poslovnikom. Pri tem je upoštevalo to, da vsebuje zakonski predlog 
določbe, katere narekujejo, da delovne organizacije v splošnih aktih uredijo 
trajanje in potek pripravništva najkasneje do 30. septembra 1968. leta ter da 
najkasneje do 31. oktobra 1968 predložijo občinskim skupščinam plane spre- 
jemanja pripravnikov za leto 1968. 

S posebnim pismom me je predsednik republiškega zbora obvestil, da je 
republiški zbor na svoji seji 18. 7. letos odklonil predlog izvršnega sveta, da se 
zakon obravnava po skrajšanem postopku in je zato predlog zakona obravnaval 
kot predlog za izdajo zakona. To se pravi, da poteka sprejem tega zakona v 
treh fazah. Republiški zbor je tako' sprejel sklep o sprejemu predloga za izdajo 
zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov in urejanju pripravništva v 
delovnih organizacijah. Pozivam predstavnika izvršnega sveta, da pojasni, zakaj 
predlaga zakonski predlog po skrajšanem postopku. Besedo ima Zora Tomič, 
članica izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dejstvo, da več kot polovica delovnih organizacij v Socialistični republiki Slo- 
veniji ni sprejela aktov in planov o obveznem sprejemu pripravnikov na osnovi 
temeljnega zakona, ki zavezuje delovne organizacije, da to store, je napotilo 
izvršni svet, da je predlagal Skupščini Socialistične republike Slovenije zakon 
o obveznem sprejemanju pripravnikov in urejanju pripravništva v delovnih 
organizacijah po skrajšanem postopku. Tako bi bila čimprej ustvarjena pravna 
podlaga za ćelavo planov sprejemanja pripravnikov, od česar bi bilo v mnogo- 
čem odvisno vključevanje mladih strokovnjakov v družbeno proizvodno delo. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zakonski predlog je obrav- 
naval odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema. Skupno poro- 
čilo tega odbora in pristojnega odbora republiškega zbora ste prejeli. Iz tega 
poročila je razvidno, da se je tudi naš odbor strinjal z obravnavo po skrajšanem 
postopku, ne glede na roke, ki so predpisani v poslovniku. Vprašujem poroče- 
valca odbora, če želi besedo. Besedo ima poročevalec odbora poslanec Dušan 
Rihtaršič. 

Dušan Rihtaršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Glede na dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije želim dopolniti 
skupno poročilo odbora za delo republiškega zbora in odbora za splošna vpra- 
šanja družbeno-političnega sistema našega zbora, čeprav se ni odbor posebej 
sestal, da bi zavzel stališče k amandmaju, ki ga je dala zakonodajno-pravna 
komisija k 10. členu predlaganega zakona. V imenu odbora izjavljam, da se ta 
strinja s predlaganim amandmajem k 10. členu, ker je iz dodatnega poročila 
zakonodajno-pravne komisije razvidno, da bo tudi s takim besedilom tega člena 
dosežen isti smoter, kot ga je zasledoval odbor za splošna vprašanja družbeno- 
političnega sistema našega zbora. To pa je, da se zagotovi ne samo sprejemanje 
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planov za zaposlitev pripravnikov, temveč tudi njihovo izvajanje. Ker je po 
2. členu temeljnega zakona o sprejemanju pripravnikov pri delovnih organiza- 
cijah pripravništvo dejansko izenačeno z delovnim razmerjem veljajo tudi za 
sprejemanje pripravnikov določila temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 
Torej tista določila, s katerimi je urejen način sprejemanja delavcev. Enako 
so sankcionirane kršitve teh zakonskih določil. 

Nadalje ponovno poudarjam, da odbor vztraja pri predlogu, da se predla- 
gani zakon sprejme z že predlaganimi spremembami in dopolnitvami po skraj- 
šanem postopku in ne glede na roke, ki so predpisani v poslovniku iz razlogov, 
ki jih je navedla predstavnica izvršnega sveta, in ki so navedeni v poročilu 
odbora. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič : Hvala lepa! Poročilo in dodatno poročilo 
zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Ali želi predstavnik komisije poročilo 
še ustno obrazložiti? (Ne želi.) Hvala! Pred pričetkom razprave se mora zbor 
odločiti ali zakonski predlog obravnava po skrajšanem postopku, zato prosim, 
da sklepamo o tem z glasovanjem. Kdor je za to, da se predloženi zakon ob- 
ravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (12 poslancev.) Se je kdo vzdr- 
žal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko^politični zbor z večino glasov sprejel pred- 
log izvršnega sveta. Prehajamo na glasovanje o predlogu predsedstva, da se ta 
akt obravnava ne glede na roke, ki so določeni v poslovniku. Kdor je za tak 
predlog predsedstva, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Kdo je proti? (8 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog predsedstva sprejel 
z večino glasov. 

Danes smo prejeli tudi amandma poslanca tovariša Toneta Brumna, in 
sicer, da se v prvi vrsti 3. člena črta beseda »lahko«. 

Pozivam predstavnika izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju poslanca 
tovariša Toneta Brumna, oziroma da obrazloži predlog zakona. Besedo ima 
republiški sekretar za delo Jože Božič. 

Jože Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predlog zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov in o urejanju pripravni- 
štva v delovnih organizacijah, ki je temu zboru predložen v razpravo po skraj- 
šanem postopku, se loteva problematike pripravništva predvsem z vidika siste- 
matične in organizirane kadrovske politike, kakršno terjajo sodobna tehnologija 
in organizacija dela, optimalna izraba opremljenosti dela in uspešna realizacija 
programov našega družbenoekonomskega razvoja. To pa so znatno širša iz- 
hodišča, kot izhodišča temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov, 
zlasti pa njegove novele, ker republiko zavezuje z ozkimi pooblastili zgolj na 
določanje meril in vzrokov za sprejemanje pripravnikov in za določanje sankcij. 
Taka administrativna ožina zveznega zakona pa je seveda bolj ovira kot pa 
spodbuda za zakon, kakršen je predložen temu zboru in ki izhaja iz evidentne 
družbene potrebe, da se izobrazbena in poklicna sestava delovnih kolektivov 
v gospodarstvu in negospodarstvu nenehno izpopolnjuje z novimi strokovnimi 
kadri. Izhajoč iz teh potreb, stremi predlog republiškega zakona k takšni ure- 
ditvi pripravništva, ki omogoča delovnim organizacijam razvijati samostojno 
politiko na tem področju. Predvsem jih pa zakon veže na merila, ki so jih 
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delovne organizacije dolžne upoštevati, ko določajo število in vrste pripravni- 
kov. Pri sestavi teh meril ter pri ureditvi za sprejemanje in za realizacijo 
sprejemanja pripravnikov smo se oprli na večletne izkušnje naprednih delov- 
nih organizacij, ki so v okviru svojih samoupravnih odločitev in dolgoročnejših 
programskih zasnov že sedaj na široko odpirala vrata mladim, šolanim kadrom. 
Postopoma je začelo prodirati spoznanje, da brez ustrezne kadrovske strukture, 
brez lastne skrbi za strokovni naraščaj, ne more biti uspešnega gospodarjenja 
v zahtevnejših pogojih poslovanja. 

Ena izmed posledic tega spoznanja je bilo uvajanje pripravništva v delovnih 
organizacijah že pred sprejetjem temeljnega zakona. Zal pa število teh delovnih 
organizacij — pionirjev res pa ni bilo veliko, čeprav je začelo v zadnjem letu 
naraščati. Do 15. junija je uredilo pripravništvo s splošnimi akti že 856 delovnih 
organizacij. V teh delovnih organizacijah je bilo sprejetih v 5 mesecih letos 
1274 pripravnikov vseh stopenj, približno 1800 pa jih te delovne organizacije 
nameravajo sprejeti še do konca leta. 

Več kot 1300 delovnih organizacij se kljub vsej, dobro potekajoči družbeni 
akciji, ni vključilo v omenjene progresivne kadrovske tokove. Takšna praksa 
je seveda razlog in vodilo za tiste določbe zakona, ki ostreje in bolj organizi- 
rano vključujejo družbeni vpliv na takšne delovne organizacije in urejajo 
njihovo odgovornost pred občinskimi skupščinami. Pri 'tem velja upoštevati, 
da gre za predstavniške organe kot organe družbenega samoupravljanja in ne 
za občinske upravne organe. S predlaganim postopkom in kompetencami ob- 
činskih skupščin naj bi se zagotovil družbeni vpliv predvsem na tiste delovne 
organizacije, v katerih se najbolj nujno zahteva hitrejša in temeljitejša kadrov- 
ska preobrazba. 

Izvajanje predloženega zakona ne bo lahka naloga niti za delovne orga- 
nizacije niti za občinske skupščine. Ne gre za sprejemanje splošnih aktov in 
ustreznih operativnih planov sprejemanja pripravnikov, temveč gre v prvi 
vrsti za ureditev pripravništva tako, da bo pripravnikom zagotovljeno strokovno 
usposabljanje in podana maksimalna možnost za spoznavanje in obvladovanje 
zapletenih delovnih procesov in delovnih navad ter odnosov. Za izpeljavo takih 
nalog bodo morali biti v delovnih organizacijah nenehno prisotni vsi subjek- 
tivni dejavniki, tako strokovno izkušeni kadri kot samoupravni organi in 
družbeno-politične organizacije. 

Pri vseh teh prizadevanjih bodo vsi omenjeni družbeni dejavniki morali 
upoštevati kot vodilo dejstvo, da gre pri pripravništvu za mlade ljudi in njihovo 
usposabljanje za sposobne široko razgledane strokvonjake. Republiškemu sekre- 
tariatu za delo pa je s tem zakonom naložena naloga, da pripomore k taki 
ureditvi pripravništva s tem, da s pravilnikom določi osnove, po katerih se 
organizira potek pripravniške dobe. Zlasti osnove za programiranje usposab- 
ljanja pripravnikov, mentorstva in ocenjevanja. Obsežne naloge se predvide- 
vajo v okviru občinskih skupščin. Pri tem velja ugotoviti, da je bilo v sedanjih 
šestmesečnih konkretnih stikih sodelovanje z občinskimi skupščinami izredno 
dragoceno. To sodelovanje ni samo omogočilo, da smo prišli do posameznih 
podatkov o poteku pripravništva, temveč je zlasti pripomoglo zbrati stališča 
in predloge, ki so nam omogočili oblikovati ta zakon. Upoštevaje, da je služba 
za zaposlovanje že sedaj dolžna s poklicnim usmerjanjem in s posredovanjem 
pomagati mladini pri zaposlovanju, daje zakon zavodom za zaposlovanje za- 
htevne strokovne naloge. Spremljati morajo sprejemanje pripravnikov in stro- 
kovno pomagati delovnim organizacijam pri organiziranju pripravništva. 
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Končno naj omenim še dvoje. Jasno načrtovanje kadrov v delovnih orga- 
nizacijah, kot ga uvaja 4. člen predloga zakona o obveznem sprejemanju pri- 
pravnikov v delovnih organizacijah, predstavlja v naši družbeni stvarnosti 
predvsem nove odnose med mladim človekom in kadrovskimi koncepti delovnih 
organizacij. To je celo bistvena vsebinska dopolnitev temeljnega zakona. Javno 
načrtovanje in sprejemanje pripravnikov pa bo imelo pomemben vpliv tudi na 
razvoj strokovnega šolstva, kajti plani sprejemanja pripravnikov bodo izhajali 
iz potreb in zahtev delovnih organizacij in bo realizacija teh planov v nasled- 
njih letih objektivno opravljala korekcije med razpoložljivimi in zahtevanimi 
strokovnjaki. Takšno stanje nastopa delno že sedaj. 

Uveljavljanje javnega načrtovanja pa bo seveda odpiralo tudi nove druž- 
bene aktivnosti in ustvarjalo pogoje, da se bo začelo tudi strokovno šolstvo zani- 
mati, kako se usposabljajo absolventi pri praktičnem delu v svojih poklicih. 
Zato sem prepričan, da se s sprejemanjem republiškega zakona o pripravnikih 
in pripravništvu odpira le en del širokih kadrovskih problemov, ki so pred nami. 

Tovarišica predsednica, na koncu obveščam zbor, da se izvršni svet strinja 
s predlaganimi amandmaji pristojnega odbora organizacijsko-političnega zbora 
k 1., 3., 9. in 2 odstavku 10. člena predloga zakona in amandmaju zakonodajno- 
pravne komisije k 1. odstavku 10. člena. Prav tako se izvršni svet strinja z 
amandmajem poslanca tovariša Toneta Brumna. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, da se poročevalec odbora za 
splošna vprašanja družbeno-političnega sistema našega zbora izjavi o amand- 
maju poslanca Toneta Brumna. (Poročevalec odbora izjavi, da se strinja z ome- 
njenim amandmajem.) Prav tako prosim, da se izjavi predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije o omenjenem amandmaju. 

Marjan Jenko: Tovarišice in tovariši poslanci. Najprej moramo nekaj 
razjasniti. Tovariš Tone Brumen predlaga, da se črta besedica »lahko«. Zanima 
me, ali je poslanec pri tem upošteval amandma zakonodajno-pravne komisije, 
ki spreminja besedilo 3. člena tako, da se glasi: 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko določi posebna merila za 
sprejemanje pripravnikov in za potek pripravniške dobe itd.-« Vprašujem ali 
tovariš poslanec, ki predlaga svoj amandma, upošteva ta amandma zakono- 
dajno pravne komisije. 

Tone Brumen: Sem upošteval, ker je vaš amandma sestavni del 
predloga zakona. 

Predsednik Vera Kolarič: Ali se predstavnik komisije strinja s takim 
amandmajem? (Se strinja.) 

Tovariši, najprej moramo glasovati o amandmaju poslanca tovariša Toneta 
Brumna, s katerim se strinjajo izvršni svet, zakonodajno-pravna komisija in 
naš odbor. Prosim, kdor je za amandma poslanca Toneta Brumna, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Ugotavljam, da je amandma 
poslanca Toneta Brumna sprejet z večino glasov. 

Poročilo našega odbora in zakonodajno-pravne komisije kaže, da so sprejeli 
v enakem besedilu amandmaje k 1., k 3. in k 9. členu. Ti trije členi so nesporni. 
Mislim, da se strinjate, da skrajšamo proceduro, in dajem te tri amandmaje na 
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glasovanje. Prosim, kdor je zanje, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k 1., k 3. in k 9. členu sprejeti z večino 
glasov. 

K 10. členu imamo 2 amandmaja, in sicer amandma našega odbora in 
amandma zakonodajno-pravne komisije. Amandma našega odbora predlaga, 
da naj v 1. odstavku ostane prvotno besedilo zakonskega predloga in naj se opu- 
sti besedilo, ki ga predlaga zakonodajno^pravna komisija. (Predstavnik odbora 
izjavi, da je odbor svoj amandma umaknil in ostane tako v razpravi samo 
amandma zakonodajno-pravne komisije.) Vprašam zbor, če se strinja z amand- 
majem, kot ga je predložila zakonodajno-pravna komisija? Kdor je za ta 
amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma zakonodajno- 
pravne komisije sprejet z večino glasov. 

Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Prosim, kdo želi besedo? Besedo 
ima poslanec Ferdo Šepetavc. 

Ferdo Šepetavc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Prav je, da se je pripravil predlog za sprejem zakona o obveznem spre- 
jemanju pripravnikov. Prav se mi tudi zdi, da zaposlimo pripravnike in tako 
rešimo vprašanje te mladine. Vendar se mi zdi, da je ta zakon v nasprotju 
z zakonom o delovnih razmerjih. To pa predvsem tam, ko govori o premestitvi 
in odpuščanju delavcev. Na primer: Po končani pripravniški dobi bo podjetje 
imelo kar 2 delavca na istem delovnem mestu. Vendar vemo, da po zakonu taka 
premestitev ni lahka. Prejšnjega delavca ne moremo kar tako dati na drugo 
delovno mesto. Vzemimo primer, da je delavec delal več let na tem delovnem 
mestu in da na njem ustreza na primer tudi nekaj let pred penzijo. Zato je v 
takem primeru verjetno, da se bo delavec, ki bo premeščen na neko drugo 
delovno mesto, temu uprl. Po zakonu o delovnih razmerjih bo takšna pritožba 
upravičena. Zaradi tega menim, da bi bilo prav, da hkrati ko sprejemamo ta 
zakon, dopolnimo tudi zakon o delovnih razmerjih. Kolikor pa to ni mogoče 
narediti obenem pa storimo vsaj do takrat, ko bo končala prva serija priprav- 
nikov svojo pripravniško dobo. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Zabavnik. 

Drago Zabavnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Soglašam z rešitvijo tako perečega problema kot je sprejemanje priprav- 
nikov v delovnih organizacijah. Soglašam s tem, da je to eno izmed generalnih 
vprašanj, ki jih je treba rešiti. Toda ne soglašam z načinom, kako smo k reše- 
vanju tako velikega problema pristopili. Delovne organizacije so bile zavezane 
do 8. aprila sprejeti pravilnike o sprejemanju pripravnikov. Slišali smo po 
radiu, brali smo iz časopisov, da republika najbrž ne bo sprejela republiškega 
zakona o pripravnikih in da naj delovne organizacije spoštujejo postavljeni 
rok. Danes slišimo, da sprejemamo zakon zaradi tega, ker nekaj delovnih 
organizacij, celo večina tega ni sprejela. Torej se podrejamo tem, ki niso spo- 
štovale izvirnega predpisa, in v breme mimo tiste, ki so ta pravilnik že spre- 
jele. Upam, da tovariši poslanci in poslanke veste, koliko je s tem dela, koliko 
je s tem stroškov pri delovnih organizacijah in v kakšnem materialnem polo- 
žaju se te delovne organizacije nahajajo, zlasti, ker moramo paziti na sredstva, 



52. seja 

da ne bi prehudo bremenili proizvodnje. Zato za take »neblagovne investicije-«, 
kakor pravimo, navadno naši proizvajalci ne namenijo največ sredstev. Spre- 
jemanje nekega takšnega zakona oziroma nekega takšnega pravilnika v srednje 
veliki delovni orgnizaciji, stane najmanj en milijon dinarjev. To zahteva obilo 
dela s pripravo, obravnavo in sprejemom takega predpisa. 

Vse to bi morali v zvezni in republiški skupščini upoštevati že ob spre- 
jetju temeljnega zakona o pripravnikih, ki je bil sprejet v decembru, nato spre- 
menjen v januarju in tretjič v juniju. Zdaj pa bomo končno julija ali pa 
avgusta dobili še četrti zakon o enem in istem problemu v delovnih organiza- 
cijah. To ni prav. Zato sem proti postopku, s kakršnim rešujemo to vprašanje 
in sem se vzdržal pri glasovanju o amandmajih. 

Mi sprejemamo besedilo tega zakona, kjer v 10. členu piše, da so denarne 
kazni po 1000 N din za delovne organizacije, ki ne sprejmejo pravočasno teh 
pravilnikov. Kdo bo povrnil teh 100 in 100 milijonov dinarjev, ki so na ta 
račun že bili potrošeni za talke pravilnike, ki bodo z današnjim ali jutrišnjim 
dnem postali neveljavni? Ponovno poudarjam, da me ne bi napačno razumeli, 
jaz sem za sprejem takšnega predpisa, toda v opozorilo za prihodnje povem, da 
se s takšnim postopkom ne strinjam in naj naša skupščina tako ne dela. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil poslanec dr. Vanek 
Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. To, o čemer naj danes razpravljamo, je pravzaprav bilo že izrečeno na 
naši majski seji, ko smo govorili o samoupravljanju v delovnih organizacijah 
oziroma o urejanju delovnih razmerij v delovnih organizacijah. Takrat smo že 
sprejeli nekatera stališča, ki pa so nekoliko v nasprotju s tem, o čemer danes 
razpravljamo, oziroma kar naj sprejmemo. 

Zadržal bi se rad pri nekaterih ugotovitvah in iz teh ugotovitev potegnil 
določene zaključke. Zaustavim se pri 2. členu temeljnega zakona o sprejemanju 
pripravnikov. V tem členu je določeno, da delovne organizacije določijo traja- 
nje pripravniške dobe ter način preizkušanja pridobljenih delovnih izkušenj 
med pripravniško dobo in na koncu pripravniške dobe. To se pravi, da je položaj 
pripravnika, ki je po popravku temeljnega zakona o sprejemanju pripravnikov 
v rednem delovnem razmerju, nekoliko slabši kot delavca, ki je na poskus- 
nem delu. 

Drugo, kar bi želel spregovoriti oziroma navesti kot dejstvo, je to, da 
besedilo, o katerem razpravljamo in tudi obrazložitev k temu zakonu, obvezuje 
sekretariat, da mora izdati zaradi učinkovitejše izvedbe tega zakona poseben 
pravilnik. K temu moram reči, da spet odstopamo od že nekoč deklariranega 
sistema našega dela, da bi morali ob zakonu imeti tekst pravilnika ali vsaj 
osnovna načela pravilnika. To velja še posebej za ta zakon, ker tak zakon, kot 
je bil danes obrazložen, naj rešuje silno usodne in težke zadeve. Mislim, da je 
izhodišče jasno poudarjeno in menim, da moramo poudarjati, da to ni zakon o 
obveznem zaposlovanju mladih ljudi, ampak je to zakon, s katerim želimo spre- 
meniti strukturo zaposlenih. S tem pa pravzaprav omogočamo svoj perspektivni 
razvoj in sploh razvoj naše družbe. Zaradi tega se meni določilo 2. člena temelj- 
nega zakona o sprejemanju pripravnikov zdi silno skopo, da se milo izrazim. 
Povedal sem že, da se razlikujeta tekst zakona, katerega obravnavamo, in tekst 
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temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Temeljni zakon o delovnih razmerjih 
v 21. členu točno določa osnovne kriterije, ki se morajo upoštevati, kadar 
delavec nastopi poskusno delo, pri tem tudi določa, kako se ga ocenjuje oziroma 
kakšne pravice ima. Temeljni zakon o sprejemanju pripravnikov pa to eno- 
stavno prepušča delovni organizaciji, da to sama uredi. 

Mislim, da je tu bistvena razlika, prvi že ima znanje in je na poskusnem 
delu, drugi si ga pa pridobiva in na njega polagamo zelo veliko odgovornost. 
Zato se mi zastavlja nekaj zelo bistvenih vprašanj. Ali je upravičeno, da z izvr- 
šilnim predpisom urejamo, kako naj bo sestavljena komisija, ki bo ocenjevala 
znanje tega pripravnika? Ali naj mu uredimo s tem izvršilnim predpisom to, 
da ima pripravnik pravico ponavljati preizkušnjo, kot imamo v nekaterih pred- 
pisih že določeno? 

Prav tako se mi zastavlja vprašanje, ali smo rešili odnos med tem priprav- 
nikom, ki bo recimo sprejet v delovno organizacijo in pripravnikom, ki se pri- 
pravlja na pravosodni izpit. Ta odnos je tu, mislim, da bi ga bilo treba 
upoštevati. Meni tudi ni povsem jasno, ali pripravniku zagotavljamo pravico 
ugovora zoper oceno, ki jo dobi po končani preizkušnji. Lahko se zgodi, da bodo 
marsikje delavca sprejeli, toda ko ga bodo ocenjevali, bo pa »potegnil kratko«. 

To je nekaj vprašanj, ki mislim, da bi jih morali prediskutirati in jih jasno 
povedati. Glede pripravnikov ne sme imeti delovna organizacija zdaleka širše 
pravice in več možnosti za samovoljo, kakor jo ima po temeljnem zakonu o 
delovnih razmerjih za delavca, ki je na poskusnem delu. Meni se zdi, da so ta 
vprašanja zelo aktualna in nujna, ker hočemo dobiti v delovne organizacije 
novo kadrovsko kvaliteto in kaj kmalu bodo prvi pripravniki pred tem, da se 
oceni oziroma preizkusi njihovo pridobljeno znanje. 

V zvezi s tem se mnenja, da bi bilo potrebno pritegniti k preizkušanju 
znanja pripravnikov po končani pripravniški dobi šole, v kateri je ta kandidat 
dobil diplomo. Na ta način bi se ustvaril medsebojni vpliv in to bi po mojem 
mnenju morala postati ohLilka stalne dejavnosti naših šol. Toliko k temu. 

Za konec bi želel povedati, da se pridružujem mnenju zakonodajno-pravne 
komisije, ki je navedeno v poročilu in objavljeno v 28. številki informacij na 
35. strani. Ob tem se sprašujem o naslednjem: Prav v našem zboru je bilo 
postavljeno poslansko vprašanje, kdo je odgovoren, da se sprejemajo zakoni, ki 
niso v skladu z ustavo. Tedaj smo o tem razpravljali. Zdaj pa nas zakonodajno- 
pravna komisija opozarja na neskladje. Glede na to, da se pridružujem mnenju 
zakonodajno-pravne komisije, moram izjaviti, oziroma se poslužiti poslanske 
pravice, da za tak tekst zakona ne glasujem in se glasovanja vzdržujem. 

Predsednik Vera Kolarič: Dala bi naslednje pojasnilo. Iz poročila 
je bilo namreč razvidno, da je republiški sekretariat za delo zadolžen, da izdela 
pravilnik do 1. septembra tega leta, in kakor se spomnim, je tovariš sekretar 
v svojem poročilu to tudi povedal. Poleg tega bi opozorila še na to, kar je pove- 
dal sedaj tudi tovariš Vanek Šiftar, in sicer, da smo v naših sklepih, ko smo 
razpravljali o zakonu o delovnih razmerjih, zelo jasno zavzeli stališče do vpra- 
šanja pripravnikov in smo že takrat predlagali, da se pripravništvo vključi v 
zakon o delovnih razmerjih takrat, ko se bo pripravljala revizija temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih. Tako mislim, ne da bi bilo potrebno imeti različnih 
mnenj o tem. 

K razpravi se je priglasila poslanka tovarišica Vida Rudolf. Prosim. 
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Vida Rudolf: V našem odboru za splošna vprašanja družbeno-politič- 
nega sistema smo skupno z odborom za delo republiškega zbora izredno odgo- 
vorno obravnavali vprašanja, o katerih je bilo govora tudi sedaj v razpravi in 
o vseh teh vprašanjih, ki jih je tukaj navedel dr. Vanek Šiftar. Pri tem sodim, 
da se je odbor zavedal vseh težav, ki nastopajo pri urejanju tega vprašanja. 
Vendarle smo v odboru kljub temu, da je večina članov našega odbora, če se 
tako izrazim, alergičnih na hitro sprejemanje zakonov, ker si pač vsi želimo, 
da bi se res zavestno odločali in tudi potem zavestno glasovali, bili mnenja, da 
je to eden izmed zakonov, za katerega menimo, da je potrebno, da ga zelo hitro 
sprejmemo oziroma po skrajšanem postopku. 

Ko smo namreč ocenjevali delo našega zbora v medsebojnih razgovorih, 
pa tudi ko je imela tovarišica predsednica razgovore z nami, predsedniki odbo- 
rov, smo ugotovili, da je treba meriti naše delo tudi glede učinkovitosti in po 
sposobnosti, da odgovarjamo na določene aktualne probleme. Osebno sem pre- 
pričana, da je takle predlog zakona, kot ga imamo pred seboj, in s temi amand- 
maji, ki smo jih sprejeli, gotovo za to etapo našega razvoja še kar dobra rešitev 
in končno smo v tem našem visokem domu menjali že precej zakonov po nekaj 
mesecih. To je pa zakon, v katerem pristopamo k novemu problemu in ga zače- 
njamo reševati. Mislim, da obveznost, da bo pravočasno pripravljen pravilnik, 
obvezuje delovne organizacije, da to izvedejo, saj je ta vendar ugodnost, v kateri 
se bo lahko reševal ta družbeni odnos med občinsko skupščino in delovno 
organizacijo ob splošnem problemu urejanja teh kadrovskih prvin v naši družbi, 
ki smo jih dozdaj dosledno zanemarjali. Jaz vidim v tem predlogu dejansko 
možnost, da solidarno pristopimo k oblikovanju kadrovskih prvin v vseh delov- 
nih organizacijah in da obstaja tudi možnost, da se pokaže tudi solidarnost v 
okviru takšne komune, kot si jo mi predstavljamo, ko res lahko občinska skup- 
ščina intervenira potem, ko presodi vse pogoje in razloge, ki neki delovni orga- 
nizaciji omogočajo-, drugi pa morda onemogočajo hitro reševanje kadrovskih 
vprašanj. Zato se mi v tem smislu zdi tak zakon korak naprej v naših medse- 
bojnih odnosih in zato sem zanj pripravljena glasovati, čeprav vem, da dokončno 
ne ureja vseh vprašanj in da obstaja neka dvojnost glede pripravništva in 
poskusnega dela. Vendar tovariši in tovarišice poslanci mislim, da je treba ob 
takih prilikah stopiti tudi korak nazaj, če storimo ob enem tri naprej. Mislim, 
da so vprašanja, ki zadevajo mlade ljudi in ki zadevajo to veliko človekovo pra- 
vico, da preizkusi svoje sposobnosti na delovnem mestu in da doživi na delov- 
nem mestu občutek, da njegovo delo nekaj pomeni, toliko pomembno, da se da 
tudi naša poslanska vest ob tem zakonu kar dobro utešiti. Osebno zelo nerada 
glasujem za skrajšane postopke. Za ta zakon pa kljub vsem hibam, ki jih ima, 
pa predlagam, da ga sprejmemo po skrajšanem postopku in ne glede na roke. 
Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Ali želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem predlog zalkona o obveznem sprejemanju pri- 
pravnikov in o urejanju pripravništva v delovnih organizacijah na glasovanje. 
Kdor je za ta predlog zakona, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Dva.) Se je kdo vzdržal? (Devet.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog zakona o> obveznem 
sprejemanju pripravnikov in urejanju pripravništva v delovnih organizacijah 
sprejel z večino glasov. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona O' katastru komunalnih naprav, ki ga je skupščini Slovenije pred- 
ložil izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil Jožka Štruklja, člana izvršnega sveta. 
Ali želi predstavnik izvršnega sveta zakonski predlog še ustno obrazložiti? 
(Ne želi.) 

Zakonski predlog je obravnaval tudi odbor za vprašanje javne uprave in 
splošne varnosti našega zbora. Pismeno poročilo ste prejeli. Za poročevalca je 
odbor določil poslanca Ivana Raua. Zeli tovariš poročevalec še ustno obrazložiti 
predlog. (Ne želi.) Zakonski predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna 
komisija. Zeli poročevalec besedo? (Ne želi.) 

Glede na to, da je zakonodajno-pravna komisija k amandmaju k 20. členu, 
ki ga je sprejel odbor za vprašanje javne uprave in splošne varnosti, predlagala 
še svoj amandma, ki je razviden iz dodatnega poročila, prosim poročevalca Ivana 
Raua, da se izjavi o navedenem amandmaju. 

Ivan Rau (iz klopi): Se strinjam. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Tudi tukaj moramo glasovati najprej o amandmajih, in sicer je predlagala 
zakonodajno-pravna komisija amandmaje k 4., 6., 13., 20. in 21. členu. Z vsemi 
temi amandmaji je soglašal tudi naš odbor za vprašanje javne uprave in splošne 
varnosti. Glede na to menim, da lahko o navedenih amandmajih, katerih vse- 
bina je razvidna iz poročila zakonodajno-pravne komisije, glasujemo skupaj. 
Zato prosim, kdor je za amandmaje k 4., 6., 13., 20. in 21. členu, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so ti amandmaji sprejeti. 
Poleg tega pa je odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti 

sprejel še amandmaje k 11., 19. in 20. členu. K 20. členu je zakonodajno-pravna 
komisija dala svojo pripombo, ki je razvidna iz dodatnega poročila in s katero 
se je tovariš Rau pravkar strinjal. Glede na to dajem na glasovanje amandmaje 
odbora za vprašanje javne uprave in splošne varnosti, in sicer k 11., 19. in 
20. členu, skupno s spremembo, ki jo je predlagala zakonodajno-pravna komi- 
sija, in prosim, kdor je za te amandmaja, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel vse amandmaje, ki sta jih predlagala zako- 
nodajno-pravna komisija in odbor za vprašanja javne uprave in splošne var- 
nosti našega zbora. 

Glede na to, da smo se o amandmajih že izjavili, lahko preidemo na glaso- 
vanje o zakonskem predlogu v celoti. Kdor je za predlog zakona o katastru 
komunalnih naprav z že sprejetimi amandmaji, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o 
katastru komunalnih naprav. Ugotavljam tudi, da je republiški zbor zakon 
sprejel v enakem besedilu na svoji zadnji seji. 
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Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve osnovne šole 
Veržej. ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Kot predstavnik predlagatelja je pri tej točki navzoč dr. Vladimir Bračič, 
član izvršnega sveta. Zeli morda predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za družbenoekonomski sistem in pro- 
račun našega zbora. Pismeno poročilo odbora ste prejeli. Želi morda poroče- 
valec besedo? Ni ga tu, zato vprašujem tovariša predsednika odbora. (Ne želi.) 
Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Poročilo 
komisije ste prav tako prejeli. Ali želi predstavnik komisije besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o finančnem pro- 

gramu za sofinanciranje gradnje osnovne šole Veržej s spremembami, ki so 
navedene v poročilu, na glasovanje. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog odloka sprejel. 
Predlog odloka je sprejel v enakem besedilu tudi republiški zbor. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o sofinanciranju nakupa elektronskega računalnika, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Kot predstavnik predlagatelja je pri tej točki navzoč Jožko Štrukelj, član 
izvršnega sveta. Želi morda besedo? (Ne želi.) 

Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za družbenoekonomski sistem in 
proračun našega zbora. Pismeno poročilo odbora ste prejeli. Ali želi poročevalec 
tovariš Krajnčič besedo? (Prosim.) 

Ivan Krajnčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Elektronski računalnik bodočega republiškega elektronskega mehanografskega 
centra bo nedvomno velika pridobitev za vrsto uporabnikov, za javno upravo, 
znanstveno raziskovalne institucije, za gospodarstvo ter družbeno-politične in 
druge organizacije. Omogočil bo hitro obdelavo statističnih podatkov in izraču- 
navanje kompliciranih matematičnih problemov. Sodobni računalnik se razli- 
kuje od klasičnih računskih strojev po tem, da sprejme na podlagi podatkov 
tudi program s serijo ukazov, ki jih obdela po želji programerja. 

Odbor za družbenoekonomski sistem zaradi tega ni imel pomislekov glede 
sofinanciranja računalnika iz republiškega proračuna, pač pa je izrazil željo, 
naj bi predstavnik izvršnega sveta ob sklepanju o predloženem odloku zavzel 
stališče do kadrovske problematike na podlagi načrta, ki naj bi ga pripravil 
zavod SR Slovenije za statistiko. Odbor je namreč po obravnavi vprašanja sofi- 
nanciranja računalnika iz republiškega proračuna in vprašanja možnosti za 
bodoče delo republiškega računskega centra ugotovil, da še nimamo izšolanih 
programerjev, s katerimi bi zagotovili, da bo računalnik po nabavi tudi ekono- 
mično izkoriščen. 

Predsednik Vera Kolarič : Predlog odloka je obravnavala tudi zako- 
nodajno-pravna komisija. Poročilo ste prav tako prejeli. Želi besedo poročevalec 
zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 
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K predlogu odloka ste prejeli tudi pismeno mnenje odbora za znanstveno- 
raziskovalno delo in visoko šolstvo prosvetno-kulturnega zbora. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Predstavnik odbora je povedal, da je bil izvršni svet pozvan, da pove, 
kako je s kadri. Izvršni svet je seznanjen s tem vprašanjem, vendar vas nisem 
hotel nadlegovati s precej dolgim poročilom. Zato bom iz njega povzel le dva 
odstavka, tako da bi vedeli in bili seznanjeni, kako je s kadrom za ta raču- 
nalnik. 

Zavod SR Slovenije za statistiko je že v preteklem obdobju začel z inten- 
zivnimi organizacijskimi in kadrovskimi pripravami za uporabo elektronskega 
centra in je v ta namen skupina strokovnjakov proučevala in pripravljala orga- 
nizacijske rešitve. Samo v letu 1968 je izšolal 16 programerjev, ki že priprav- 
ljajo programe za elektronski center. Odobrena so tudi sredstva za delo v bodoče 
tako, da se bodo lahko šolali kadri iz republiške in občinske uprave pa tudi iz 
drugih organizacij, ki bodo pozneje lahko organizirali obdelavo s pomočjo elek- 
tronskega centra za potrebe svojih organizacij. V preteklem šolskem letu je 
bila na višji upravni šoli organizirana vrsta tečajev za programiranje na sodob- 
nih elektronskih računalnikih. Šolanje na teh tečajih je imelo namen, da 
čimvečje število ljudi v različnih poklicih dobi potrebno znanje za aktivno upo- 
rabo računalnikov v svojem vsakdanjem delu. Od septembra preteklega leta 
do junija letos sta tekla dva ciklusa tečajev, v prvem so predavali inozemski 
predavatelji, v drugem pa domači. Tečaj je obiskovalo 60 oseb. V novem šol- 
skem letu bodo vpeljani tudi tečaji za organizatorje, operaterje in vodilne 
delavce, predvsem pa nadaljevalni tečaji. Poleg tega je vrsto kadrov usposobila 
tudi univerza, matematični inštitut, inštitut Jožefa Štefana itd. Ustrezne kadre 
šolajo tudi druge delovne organizacije. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
ne, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o sofinanciranju nakupa 
elektronskega računalnika s spremembami, ki so navedene v poročilu, na gla- 
sovanje. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor predlog odloka soglasno 
sprejel. Predlog odloka je sprejel v enakem besedilu tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov 
komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, ki ga je predložila 
komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije. 

Kot veste je o odloku naš zbor že razpravljal na prejšnji seji, vendar smo 
takrat obravnavo preložili zaradi tega, da se razčisti vprašanje, ki ga je v zvezi 
s sestavo komisije postavil poslanec Vlado Mišica. Danes to obravnavo nadalju- 
jemo in prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da predlog še 
ustno obrazloži. Besedo ima tovariš Adolf Arigler. 

Adolf Arigler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Kot je znano, smo na zadnji seji zbora to vprašanje odložili predvsem zaradi 
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pripombe v diskusiji češ, da s sestavo komisije ni bil seznanjen republiški odbor 
Zveze združenj borcev. Mi smo to vprašanje imeli ponovno na naši seji. Tam 
smo ugotovili, da dejansko ni bil seznanjen predsednik, pač pa je bil konzul- 
tiran sekretar republiškega odbora Zveze združenj borcev. Metoda naše komi- 
sije pa je, da ne konzultiramo posameznike, ampak institucije. Namreč predvi- 
deni predsednik te komisije Vlado Crne je s sestavom, ki ga imate v materialu 
prejšnje seje, bil pri sekretarju republiškega odbora in ker mi do zbora nismo 
dobili nobenih pripomb, smo sodili, da se republiški odbor Zveze združenj bor- 
cev s tem strinja. Zaradi tega smo pri prvotnem predlogu vztrajali in so ostali 
štirje zbori ta predlog odloka sprejeli. Zato predlagam, da danes ponovno obrav- 
navamo ta predlog in ga sprejmemo. Da osvežimo spomin, bom še enkrat prebral 
imenski sestav komisije. 

Za predsednika je predlagan Vlado Črne, poslanec republiškega zbora, za 
podpredsednika Mirko Remec, poslanec republiškega zbora, za člane: Anton 
Debevec, poslanec socialno-zdravstvenega zbora; Traudi Kladivar, odvetnik; 
inž. Ljudmila Krese, poslanec organizacijsko-političnega zbora; Marjan Lenar- 
čič, sekretar kontrolne komisije CK; inž. Ciril Mravlja, poslanec gospodarskega 
zbora; Matija Nadižar, sodnik vrhovnega sodišča; dr. Rudolf Obračunč, član 
komisije za socialno zdravstvena vprašanja pri republiškem odboru Zveze zdru- 
ženj borcev NOV; Ivan Simončič, pomočnik generalnega direktorja kreditne 
banke in hranilnice Ljubljana; Franc Simonič, član predsedstva republiške kon- 
ference SZDL; Ivo Svetina, član nadzornega odbora republiške konference 
SZDL; Vanda Škodnik, poslanec prosvetno-kulturnega zbora; Ela Ulrih, posla- 
nec republiškega zbora in Mirko Zlatnar, član kontrolne komisije CK ZKS. 

Predsednik Vera Kolarič: Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? Be- 
sedo ima poslanec Vlado Mišica. 

Vlado Mišica: Tovariši. Jaz sem se zadnjič oglasil k besedi zaradi 
tega, ker mi je predsednik republiškega odbora zveze združenj borcev ob pri- 
sotnosti sekretarja istega odbora zatrdil, da oni o tem nič ne vedo. Danes mi 
je sekretar zopet rekel, da o tem niso nič vedeli, ampak so za predlog zvedeli 
kasneje. Glede na to, ker so ostali zbori predlog že izglasovali, mislim, da niso 
važna imena, ampak da bo bolj pomembno to sodelovanje. Ne vztrajam pri 
svojem prvotnem predlogu, vendar se bom v znak protesta proti takemu 
mrtvemu krogu pri glasovanju vzdržal. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če 
ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor sprejel predlog odloka o 
izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slove- 
nije za vprašanja borcev NOV. Predlog odloka je bil že sprejet v ostalih štirih 
zborih Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na informacijo v 
zvezi z izvrševanjem programa dela in sklepov organizacijsko-političnega zbora. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli kratko informacijo. Iz nje je razvidno, 
v kolikšni meri je naš zbor doslej izpolnil naloge, ki izhajajo iz njegovega dela, 
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kot tudi v kakšnem obsegu so bili izpolnjeni sklepi in stališča, ki jih je zbor 
doslej sprejel. Informacijo bom dopolnila le s tem, da so nekatere naloge v pri- 
pravah napredovale že nekoliko dlje, kot je to navedeno v informaciji. Namreč, 
prav glede sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti smo že prejeli 
dispozicijo ekonomskega centra iz Maribora, ki naj bi opravil nalogo o pri- 
spevkih in davkih kot instrumentih ekonomske politike, in ki predstavlja že del 
širše naloge glede financiranja družbeno-političnih skupnosti. Prav tako je 
republiški sekretariat za finance že predložil osnutek družbenoekonomskih iz- 
hodišč za pripravo republiške bilance sredstev, obveznosti in porabe v letu 1969. 
Tako bomo o teh vprašanjih, ki smo jih sprožili, če se spominjate, ob sprejetju 
proračuna, lahko razpravljali že na jutrišnji seji odbora za proračun našega 
zbora. 

Mnenja sem bila, da je potrebno, da so poslanci informirani, kako daleč 
je z izvršitvijo nalog, ki smo si jih v programu zadali. Mislim, da je prav, da 
tak obračun svojega dela opravimo še preden gremo na dopust. Želi morda kdo 
razpravljati o predloženi informaciji? (Ne javi se nihče.) Če ne, sem mnenja, da 
se zbor z dosedanjim delom strinja. 

Ker verjetno vsi še niste izkoristili dopusta, mi dovolite, da vam, v prepri- 
čanju, da ne bo treba sklicati kake seje, zaželim, da izkoristite dopuste čimbolj 
in da užijete prijeten počitek. 

(Seja je bila zaključena ob 14.20.) 
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 
pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Inž. Miloš Polič, 

poslanec republiškega zbora 

1. Kakšne tehnične kriterije za oceno nosilnosti vozišč in glede na prometne 
obremenitve ima sekretariat za gospodarstvo pri planiranju in programiranju 
izgradnje naših cest? 

2. Zakaj cestni sklad SR Slovenije ne spoštuje teh normativov za dimen- 
zioniranje vozišč in prepušča lomu tako draga vozišča, kar ustvarja prometni, 
tehnični in finančni problem? 

3. Zakaj se pri ocenah prometa ne jemlje v poštev bolj strokovni in resni 
podatki stanja tistih prometnih žil — konkretno v tem primeru cest — in ne 
izvrši resna analiza finančnih posledic, ki bodo nastale, če se uniči sedanje 
ravnotežje (npr. Jesenice—Rateče)? 

Radoslav Jonak, 

poslanec republiškega zbora 

Vljudno prosim, da mi na eni izmed prihodnjih sej republiški sekretar 
za kulturo in prosveto odgovori na naslednje poslansko vprašanje: 

1. Koliko imamo na področju SR Slovenije delavskih univerz? 

2. Kaj je oziroma kaj namerava republiški sekretar in Zveza delavskih 
univerz ukreniti, da pride do integracije delavskih univerz, na osnovi katere 
bi se lahko izboljšala kvaliteta dela in izvršili določeni prihranki, ki jih one- 
mogoča sedanja razdrobljenost? 
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Boris Butina, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim Vas, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije na- 
slednje poslansko vprašanje: 

Na seji republiškega in na seji gospodarskega zbora Skupščine SR Slove- 
nije dne 12. in 13. februarja 1968 je bil sprejet zakon o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prispevkih in davkih občanov. Na isti seji sta oba zbora raz- 
pravljala o vodenju in izvajanju politike prispevkov, davkov in taks in sprejela 
ustrezno priporočilo. 

V priporočilu smo zapisali, da so ugotovljena znatna gospodarsko neuteme- 
ljena nesorazmerja v obremenitvi davčnih zavezancev, neenotno in pomanjkljivo 
ugotavljanje davčnih osnov, neobdavčeno prilaščanje visokih dohodkov ter v 
tej zvezi bogatenje posameznikov na račun družbe. Ugotovili in zapisali smo 
tudi, da bo uveljavljanje davčne politike, ki bo vsebinsko zagotovila izvajanje 
načel, vsebovanih v zakonu in v priporočilu, pogojeno z ustreznimi kadrovskimi 
in organizacijskimi izpopolnitvami finančnih služb pri občinah in v republiki. 

V analizi o gibanju gospodarstva v obdobju januar—april 1968 se na stra- 
ni 19 ugotavlja: 

»Močno se je povečalo število oseb, ki opravljajo obrtne storitve kot po- 
stranski poklic, vendar se ti protizakonito pojavljajo kot kooperanti industrije 
in trgovine.« 

V zvezi s tem se zastavlja vprašanje, zakaj se takšna dejavnost dopušča? 
Na seji odbora za trgovino, gostinstvo in turizem dne 13. junija 1968, je 

odbor ugotovil, da do takih pojavov ne bi prišlo, če bi bile pristojne upravne 
službe bolj učinkovite. 

V zvezi s tem so člani odbora ugotavljali, da na primer republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo in republiški sekretariat za finance s sedanjim številom 
delavcev ne bosta zmogla tistih nalog, ki se pred njiju postavljajo. 

Ker so vprašanja neupravičenega prilaščanja dohodka in bogatenja na 
račun družbe predmet najširših javnih razprav in ker imajo finančne službe v 
občinah in v republiki pri odpravljanju teh nepravilnosti pomembno mesto, 
prosim, da mi izvršni svet Skupščine SR Slovenije odgovori na naslednji vpra- 
šanji: 

— Ali je kadrovska zasedba in organizacija republiškega sekretariata za 
finance in republiškega sekretariata za gospodarstvo ter ustreznih služb pri 
občinskih skupščinah zadovoljiva in je kos obširnim nalogam, ki so jim nalo- 
žene z zakoni in priporočili skupščine? 

— Če te službe niso ustrezno kadrovsko zasedene in organizirane, kaj je 
izvršni svet ukrenil in kaj namerava podvzeti, da se zagotovi izvajanje navede- 
nega zakona In, skupščinskih priporočil in sklepov? 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Slovensko javnost je razburil članek novinarja Spacapana, ki je bil objav- 
ljen v Nedeljskem dnevniku dne 30. junija tega leta. Po navedbah tega član- 
karja nudi zavod za komunalno izgradnjo v Skopju gospodarskim organizacijam 
v naši republiki posojila. Obrestna mera dosega tudi 3%> mesečno ali letno 



Priloge 453 

skupno s provizijami okoli 40 '%>. To je vsekakor oderuštvo. Gre pa očitno za 
sredstva, ki jih plačuje naše ljudstvo za obnovo po potresu porušenega mesta. 
Prav gotovo nima nihče ničesar proti temu, da se pomaga prebivalstvu, če ga 
doleti katastrofa, nihče pa se tudi ne more strinjati s takim začasnim vrača- 
njem teh sredstev. Negospodarsko bi tudi bilo, da bi se vplačana sredstva upo- 
rabljala v naglici in brez temeljitih proučevanj. Strinjam se z mnenjem član- 
karja, da bi bilo bolj prav, da bi se zbrana sredstva obračala po republikah 
toliko časa, dokler jih mesto Skopje ne bi moglo smotrno koristiti. 

Prosim izvršni svet, da mi odgovori na vprašanje, če in kaj namerava 
ukreniti, da bi se v Sloveniji zbrana sredstva za obnovo Skopja obračala pri 
nas toliko časa, dokler niso potrebna za obnovo Skopja, oziroma, da bi zavod 
za komunalno izgradnjo Skopja dajal našemu gospodarstvu odvečna sredstva 
proti plačilu obresti, katerih višina je v zakonitih mejah. 

Martin Gobec, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prosim, posredujte izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje po- 
slansko vprašanje: 

Kakšne so možnosti v zvezi z modernizacijo ceste II. reda Mestinje—Kum- 
rovec v letu 1969. Kdo bo izdelal investicijski elaborat in kdaj? 

Obrazložitev: 

Srednjeročni načrt cestnega sklada SR Slovenije za obdobje 1967—1970 
končno programira modernizacijo ceste Mestinje—Brežice. 

Ko smo sprejemali predlog finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije 
za leto 1968, sem dobil obrazložitev, da bo v letu 1968 modernizirana cesta 
Bizeljsko—Čatež in šele v letu 1969 cesta Mestinje—Kumrovec. 

Glede na nenehne intervencije mojih volivcev sem tako obrazložitev dal 
tudi njim. 

Glede na številne polemične članke v dnevnem časopisju so volivci in ostali 
občani Obsotelja upravičeno v zaskrbljujoči dilemi glede na modernizacijo tega 
odseka ceste v letu 1969. Nekateri celo napovedujejo1, da so tudi ta za omenjeno 
cesto namembna sredstva porabljena za modernizacijo ceste Bizeljsko—Čatež. 

Anton Zupančič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Po programu republiškega sklada za ceste je bilo predvideno 2 000 000 N din 
za rekonstrukcijo ceste Radeče—Vrhovo—Sevnica. Ta sredstva so bila namenjena 
s tem, da občinske skupščine Celje, Laško, Sevnica, Krško dajo svojo ude- 
ležbo 50 %>. Kot mi je znano, so ta sredstva tako od republiškega sklada, kot 
tudi sredstva od občinskih skupščin zagotovljena, zato me zanima, kdaj se bo 
z rekonstrukcijo tega dela ceste pričelo. 

To vprašanje postavljam zaradi tega, ker je ta odsek ceste glede na promet 
nevzdržen in bi bilo nujno v čimkrajšem času pristopiti k delu, da se ne bi to 
delo zavleklo na jesen ali celo na zimo. To bi vsekakor negativno vplivalo na 
kvaliteto izdelanega cestišča. 
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Ker spada odsek te ceste in most v Radečah pod ljubljansko cestno pod- 
jetje in ker je ta odsek najslabše vzdrževan, predlagam, da se prenese v pri- 
stojnost celjskega ali novomeškega cestnega podjetja. 

Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Pri usmerjanju mladih nadarjenih kadrov smo zadnja leta ugotavljali šte- 
vilne slabosti. Med vidnejšimi sta socialna in regionalna zapostavljenost, ki se 
manifestirata že v večini srednjih šol, še očitneje pa prideta do izraza na uni- 
verzi, visokih in višjih šolah. 

Zato vprašujem izvršni svet: 
1. Ali imamo potrebni pregled vseh absolventov osnovnih šol v naši repu- 

bliki, ki so šolanje zaključili z odličnim ali. prav dobrim uspehom v šolskem 
letu 1967/68 in so tudi sicer zelo nadarjeni, in 

2. kdo spremlja toliko nadarjeno mladino pri njihovih odločitvah za na- 
daljnji študij in ji v primerih, ko gre za socialno šibke, pomaga zagotoviti 
ustrezne materialne in vse ostale pogoje, da morejo normalno nadaljevati šo- 
lanje? • 

Dr. Aleksandra Kornhauser, 
poslanka prosvetno-kulturnega zbora 

Poslansko vprašanje, ki sem ga postavila na zadnji seji prosvetno-kultur- 
nega zbora, je bilo vezano na mojo razpravo o učnih uspehih učencev osnovnih 
šol. Ker izolirano od razprave izzveni nejasno, vljudno prosim, da se dopolni 
kot navajam: 

»Iz analize učnih uspehov učencev osnovnih šol v SR Sloveniji je razvidno, 
da v šolah s predpisano kadrovsko strukturo in ustrezno funkcionalno oprem- 
ljenostjo uspešno zaključi osnovnošolsko šolanje nad 90%>. Isti viri pa doka- 
zujejo tudi, da je število tistih učencev, ki v slovenskem poprečju ne zaključijo 
uspešno osnovne šole, za stopnjo razvoja SR Slovenije izredno visoko in po 
oceni poslancev grozljivo. Analize izobraževalnih skupnosti kažejo, da je temu 
vzrok izredno osiromašenje šolstva, ki ne omogoča niti kadrovske niti funkci- 
onalne sanacije šol v Sloveniji. 

Na isti seji prosvetno-kulturnega zbora pa smo v odgovoru člana republi- 
škega izvršnega sveta tovariša Rina Simonetija na vprašanje poslancev dr. Leva 
Premrua izvedeli, da sta v letu 1967 kar dve tretjini prirasta družbenega pro- 
izvoda odtekli iz SR Slovenije kot prispevek federaciji, kljub vrsti izredno 
perečih vprašanj v Sloveniji, ki zahtevajo sanacijo in med katerimi prednjači 
šolstvo. Po napovedih tudi v letu 1968 ne bo bistveno drugače. Ugotoviti pa 
je treba, da bi že minimalno znižanje deleža federaciji omogočilo sanacijo pod- 
ročja izobraževanja in vzgoje v Sloveniji. 

Ob sedanjih vlaganjih v šolstvo grozi Slovencem polpismenost in s tem 
vse večje zaostajanje za družbenim razvojem sosedov. Zato vprašujem: »Kaj 
namerava ukreniti republiški izvršni svet, da bi zaščitil Slovenijo pred rela- 
tivnim naraščanjem polpismenosti in nadaljnjim duhovnim siromašenjem?« 
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Stanko Škaler, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

V zadnjem času je bila javnost prek časopisja in radijskih ter televizijskih 
poročil obveščena o kritičnem položaju kiparske galerije »Forma viva« v Seči 
pri Portorožu. Del zemljišča, kjer so razstavljene umetniške stvaritve, je nam- 
reč prešel v zasebno last obenem s stolpom, ki ga bo novi lastnik uporabil za 
vikend. Privatni lastnik je svoje pravice začel uveljavljati s tem, da je dostop 
do svoje parcele zaprl in tako onemogočil obiskovalcem ogled dela galerije 
»Forme vi ve«. 

Ker je s tem osem najlepših kiparskih stvaritev, ki predstavljajo družbeno 
bogastvo, nedostopnih javnosti, vprašujem: 

— kaj nameravajo storiti občinski in republiški organi, da bi bila ta naravna 
galerija pomembnih kamnitih skulptur, ki so jih ustvarili umetniki vsega sveta, 
čimprej in v celoti dostopna javnosti? 

Dr. Stjepan Bunta, 
poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Na seji občinske skupščine Ljubljana-Vič-Rudnik, ki je bila 27. junija 1968, 
mi je bilo v diskusiji zastavljeno vprašanje o sredstvih, namenjenih otroškemu 
varstvu. Ker na vprašanje nisem mogel v celoti odgovoriti, niti še danes ne 
vem, zakaj se zatika pri stekanju finančnih sredstev, posebno v ljubljanski 
regiji, kjer se doslej ni zbralo niti 10% predvidenih sredstev, namenjenih iz- 
boljšanju pogojev družbenih oblik varstva otrok, prosim na naslednji seji zbora 
za odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Kateri organ v globalu razdeljuje (pa tudi zbira) finančna sredstva, za- 
gotovljena z zakonom o otroškem varstvu v republiki, regiji in občini? 

2. Kdo kontrolira črpanje in razdeljevanje teh sredstev in kako lahko na 
odločitve o razdeljevanju vplivajo posamezne otroško-varstvene ustanove? 

3. Kje so vzroki za tako počasno stekanje predvidenih finančnih sredstev, 
posebno na območju ljubljanskih občin in kaj je ukrenjeno, da se le-ti od- 
pravijo. 

Ker sem se obvezal, da bom dobljene informacije in odgovor posredoval 
odbornikom in volivcem, prosim, če je mogoče, da se mi odgovor posreduje 
tudi pismeno. 

Dr. Branko Furlan, 
poslanec organizacijsko-političnega zbora 

Prvo vprašanje 

Zaradi neurejenih odnosov med uredništvom časopisa »Delo« in Združenim 
PTT podjetjem so ostali včeraj mnogi kraji Slovenije brez časopisa. 

V »Delu« z dne 24. t. m. smo bili seznanjeni z vzroki tega nerazumljivega 
in graje vrednega ukrepa, ki pomeni v bistvu odpravo nedeljske številke časo- 
pisa za dober del prebivalstva naše republike. Ob drugih sodobnih informacij- 
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skih sredstvih, ki nam posredujejo najnovejša dogajanja v domovini in po svetu, 
nam poznejša dostava dnevnika ne more nadomestiti tega, kar smo zamudili. 

V zvezi s tem vas prosim, tovarišica predsednica, da posredujete pristoj- 
nemu republiškemu upravnemu organu moje naslednje poslansko vprašanje, 
na katero naj odgovori na prvi prihodnji seji našega zbora: 

1. Ali je dopustno, da sta uredništvo in prodajna služba najbolj razširje- 
nega glasila Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije zaradi finančnih 
težav nenadoma prekinila dostavo in prodajo nedeljske številke »Dela« v vseh 
manjših krajih Slovenije? 

2. Ali PTT podjetje ni moglo razporediti svojega delovnega časa tako, da 
bi to ne bilo v škodo občanom? 

3. Ker gre v obeh primerih za organizacijo posebnega družbenega pomena 
in ima zatorej družba določene pravice in dolžnosti nadzora nad njunim delom, 
nameravajo pristojni organi kaj ukreniti za odpravo navedenega ukrepa? 

Drugo vprašanje 

Meseca februarja tega leta je naša skupščina, na predlog izvršnega sveta, 
sprejela zakon o petdnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji. S tem zakonom 
je predpisan nov, enoten delovni čas za vse državne organe in organizacije 
v SR Sloveniji, ki opravljajo zadeve javnega pomena. 

V obrazložitvi k predlogu zakona je predlagatelj zagotavljal, da bomo z 
uvedbo enotnega delovnega časa za vse državne organe v republiki odpravili 
dosedanjo raznolikost, ki je povzročila pri občanih negotovost glede obratoval- 
nega časa organov in da se bo z novo razporeditvijo delovnega časa (poznejši 
pričetek in nadaljevanje dela v popoldanskem času), povečala delovna storil- 
nost delavcev državnih organov in organizacij, za katere velja nov delovni čas. 

Predstavnik izvršnega sveta je tedaj tudi zagotovil, da bo zvezna skupščina 
še letos predpisala za poletni čas »horo legalis« oziroma premaknitev časa za 
uro naprej, kar bi znatno olajšalo delo organov v poletnem času s tem, da bi 
pričeli in končali delati uro prej. 

Minilo je že nekaj mesecev, odkar je bil novi delovni čas vpeljan v repu- 
bliških državnih organih. Vpeljali so ga tudi v drugih organizacijah ter v 
upravnih organih nekaterih občin. 

V zakonu o petdnevnem delovnem tednu je predvideno, da bo posebna ko- 
misija izvršnega sveta spremljala priprave in prehod na nov delovni čas ter 
predlagala pristojnim organom potrebne ukrepe. 

V zvezi s tem postavljam naslednje poslansko vprašanje, na katero naj, 
prosim, izvršni svet odgovori na prvi prihodnji seji našega zbora: 

1. Kakšne so dosedanje ugotovitve komisije izvršnega sveta glede izvajanja 
novega delovnega časa in njeni morebitni predlogi? 

2. Ali poslujejo vsi republiški državni organi in organizacije, za katere 
zakon velja, po novem delovnem času in se pri tem dosledno ravnajo po 
zakonu? 

3. Ali so se že pokazali prvi pozitivni rezultati nove razporeditve delovnega 
časa, zlasti glede delovne storilnosti delavcev? 

4. Ali je res, da je večina delavcev, ki delajo po novem delovnem času, 
nezadovoljnih, ker jim to povzroča določene težave? 

Zanima me tudi, ali je bil že predložen zvezni skupščini predlog za uvedbo 
»hore legalis« v poletnem času. 
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PREDLOG PRIPOROČIL IN SKLEPOV 
o pogojih in možnostih razvoja obrti v SR Sloveniji 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na 
seji republiškega zbora in gospodarskega zbora razpravljala o pogojih in mož- 
nostih razvoja obrti v SR Sloveniji. 

Iz podatkov o stanju obrtništva po letu 1964, ko je Skupščina SR Slovenije 
razpravljala o osnovnih problemih obrti ter sprejela stališča glede njenega na- 
daljnjega razvoja, je razvidno, da so bili sicer doseženi določeni uspehi, ki se 
kažejo predvsem v povečanju števila zaposlenih ter zasebnih obrtniških delavnic 
in v bolj sproščenih odnosih, v katerih se razvija obrt, vendar pa niso bile do- 
sežene takšne kvalitetne spremembe, kakršne so se pričakovale. To kažejo 
naslednje 

ugotovitve : 

1. V SR Sloveniji ima obrt glede na svoj ugled in dolgoletno tradicijo 
širši pomen in pogoje za trajnejšo uveljavitev na jugoslovanskem tržišču in tudi 
izven meja države. 

Tako kot v celotnem gospodarstvu se tudi v obrti vse bolj postavljajo pro- 
blemi produktivnosti in ekonomičnosti poslovanja, prilaganja tržišču, raciona- 
lizaciji dela, boljše organizacije in ustreznih oblik poslovnega sodelovanja. 

Razvoj obrtniških kapacitet še vedno zaostaja za potrebami zlasti pri sto- 
ritvah. Družbena in zasebna obrt se razvijata predvsem pod pogoji trenutne 
konjunkture, manj pa kot dejavnost za neposredno zadovoljevanje potreb po- 
trošnikov. Dolgorošnejša usmeritev razvoja obrti zahteva izdelavo čimbolj 
konkretnih programov razvoja obrti za območja posameznih občin ali širših 
regij ter izdelavo dolgoročnih programov razvoja obrtnih organizacij. 

2. Kljub temu, da družbena obrt dosega poprečno stopnjo akumulacije 
gospodarstva SR Slovenije, pa zaradi razdrobljenosti sredstev in zastarelosti 
opreme obrt v sedanjih pogojih financiranja ne bo sposobna modernizirati in 
razširjati svojih zmogljivosti. Pri financiranju razvoja obrti doslej niso bile 
dosežene optimalne rešitve, ki bi aktivirale razpoložljiva sredstva samih obrtnih 
organizacij, poslovnih bank in sredstev, s katerimi razpolagajo občinske skup- 
ščine. Prav tako sedanji bančni organizaciji ni uspelo združiti finančnih sred- 
stev, s katerimi razpolagajo zasebni obrtniki in je zato tudi celotno kreditiranje 
zasebne obrti neurejeno. 

3. Razvoj obrti zavirajo tudi neurejena vprašanja pri vzgoji strokovnega 
kadra. 

Učni programi poklicnih šol niso prilagojeni potrebam posameznih strok 
obrti, ker dajejo več poudarka splošnemu znanju, ki bi ga moralo utrditi mla- 
dini že osnovno šolstvo, premalo pa pouku poklicnega znanja in praktičnega 
usposabljanja. 

Odprava pomočniških in mojstrskih izpitov ter sprostitev pri izdaji dovo- 
ljenja za samostojno opravljanje obrtne dejavnosti sta povzročila ukinitev do- 
polnilnega strokovnega izobraževanja kadrov, kar slabo vpliva na kakovost 
izdelkov in storitev ter na vzgojo obrtnih vajencev. 

4. Dosedanje urbanistične in zazidalne obdelave posameznih območij ne 
upoštevajo potreb razvoja obrtnih dejavnosti. Obstoječi fond obrtnih lokalov 
se zmanjšuje zaradi rušenj, predelave ali zaradi oddaje drugim najemnikom, ki 
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so sposobni plačati večje najemnine. Čeprav so obrtne storitve neposredno ve- 
zane na obstoj stanovanjske soseske, namenska uporaba obstoječih poslovnih 
prostorov ni zagotovljena po gospodarskih dejavnostih, v urbanističnih planih 
in zazidalnih načrtih pa niso dane ožje lokacije za izgradnjo novih poslovnih 
prostorov za obrt. 

5. Sedanja organizacija gospodarske zbornice SR Slovenije ne omogoča 
obrti učinkovite obravnave in reševanje njenih skupnih problemov. Prav tako 
pa ni niti v zbornici niti pri drugih organih ustreznih služb za razvoj in po- 
speševanje obrti. 

Posamezne obrtne organizacije, predvsem pa nekateri zasebni obrtniki so 
povezani v obrtno nabavo prodajne zadruge, ki v SR Sloveniji nimajo pravno 
urejenega statusa. 

6. Pogoji poslovanja družbene obrti so otežkočeni, ker je glede na raz- 
meroma majhen obseg poslovanja obremenjena z visokimi administrativnimi 
stroški, ki so pogojeni s prezahtevnim knjigovodstvom in kompliciranim obra- 
čunom prometnega davka in prispevkov ter statistično službo. 

7. Širše in liberalnejše možnosti za razvoj zasebnih obrti, ki jih je dal 
zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov, so v praksi zaradi odsotnosti 
vsake kontrole povzročile nekontrolirano in večkrat nezakonito poslovanje. De- 
loma je k temu pripomogla tudi neustrezna nomenklatura obrtnih dejavnosti 
in pomanjkljivi ter premalo strogi sanacijski ukrepi. 

Glavne nepravilnosti se izražajo predvsem v tem, da zasebniki uporabljajo 
neprijavljeno delovno silo ali večje število delavcev, kot je z zakonom dovoljeno, 
da opravljajo dejavnosti, za katere nimajo dovoljenja ali se sploh ne smejo 
opravljati kot obrt, da je na isto delavnico izdanih več obrtnih dovoljenj dru- 
žinskim članom zato, da se izognejo davčnemu cenzusu in da prihaja do šte- 
vilnih davčnih utaj. Te nepravilnosti omogočajo neupravičene bogatitve po- 
sameznikov, kar je v zadnjih dveh letih preraslo iz ekonomskih vprašanj v po- 
litični problem. Taki primeri sicer niso splošen pojav in izraziteje nastopajo v 
močnejših gospodarskih središčih ter so praviloma znani, vendar se kljub za- 
konskim možnostim ne preganjajo in ne odpravljajo. Največ nepravilnosti je 
vezanih na opravljanje obrti kot postranski poklic, ker se je kljub jasnim za- 
konskim določbam dopuščalo opravljanje proizvodnje obrti celo z uporabo tuje 
delovne sile. 

8. Enotna omejitev tuje delovne sile z zveznimi predpisi za vse republike 
in za vse obrtne stroke ne upošteva specifičnih pogojev in posameznih pod- 
ročij ter onemogoča racionalno organizacijo dela, posebno v strokah sezonskega 
značaja. 

Vpliv davka na tujo delovno silo na poslovanje obrtnih delavnic ni proučen 
in povzroča na nekaterih območjih zmanjševanje števila zaposlenih v zasebni 
obrti. 

9. Status in pogoji poslovanja domače obrti niso pravno urejeni, kar ima 
za posledico neenako davčno obremenjevanje, težave v preskrbi z reprodukcij- 
skim materialom in postopno opuščanje te dejavnosti na posameznih območjih 
naše republike. 

10. Na področju zdravstvenega zavarovanja samostojnih obrtnikov sta od- 
prta dva osnovna problema in sicer razvrščanje zavarovancev v zavarovalne 
razrede in nadomestilo osebnega dohodka ob začasni nezmožnosti za delo. Cen- 
zus za razvrščanje v zavarovalne razrede je bil določen že leta 1962 po takratnih 
davčnih osnovah, ki danes več ne ustrezajo in povzroča, da so vsi obrtniki raz- 

\ 
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vrščeni v najvišji zavarovalni razred, s tem pa prekomerno obremenjeni obrt- 
niki z nižjimi dohodki. 

V primeru začasne nezmožnosti za delo ima zavarovani obrtnik pravico do 
nadomestila šele po 61. dnevu začasne nezmožnosti. 

Za rešitev problemov, ki se javljajo na področju obrti, sprejema Skupščina 
SR Slovenije naslednja priporočila in sklepe: 

I. PRIPOROČILA 

1. Občinskim skupščinam: 

— da storitveno obrt za svoja območja oziroma skupno z občinami, ki 
tvorijo zaključeno gospodarsko območje, sprejemajo programe razvoja in v teh 
programih okvirno opredelijo tudi mesto družbene in zasebne obrti; 

— da sprejmejo odloke, s katerimi bodo določile namembnosti obstoječega 
fonda poslovnih prostorov in v urbanističnih programih in zazidalnih načrtih 
zagotovijo lokacije za nove obrtne poslovne prostore, skladno z razvojnimi po- 
trebami obrti, prebivalstva in gospodarstva; 

— da v dogovoru s poslovnimi bankami po sprejetih programih usmerjajo 
sredstva anuitet bivših občinskih družbenih investicijskih skladov in sredstev 
skupnih rezerv občine ter sredstev obresti na poslovne sklade iz obrti v moder- 
nizacijo in razširjeno reprodukcijo obrti in prek tega dosežejo tudi vlaganje 
drugih bančnih sredstev za razvoj obrti; 

— da v bodoči davčni politiki upoštevajo priporočilo za vodenje in izva- 
janje politike prispevkov, davkov in taks, kolikor ga že v letošnjem letu 
niso mogle uveljaviti; 

— da skupno z občinskimi sindikalnimi sveti proučijo sedanji sistem do- 
ločanja minimalnih osebnih dohodkov delavcev, zaposlenih pri samostojnih 
obrtnikih in sprejmejo v lastni pristojnosti potrebne ukrepe; 

— da izvršijo revizijo vseh priglasitev za opravljanje obrti kot postranski 
poklic in razveljavijo priglasitve za proizvodne obrtne dejavnosti ter tiste pri- 
glasitve za storitvene dejavnosti, pri katerih prijavitelj nima strokovne uspo- 
sobljenosti, da bi tako dejavnost lahko sam opravljal z osebnim delom; 

— da zagotovijo dosledno izvajanje inšpekcijske službe, zlasti glede oprav- 
ljanja dejavnosti, zaposlovanja in prijavljanja dohodkov. 

2. Gospodarski zbornici SR Slovenije: 

— da sprejme ali predlaga ukrepe, ki bi obrtnim delovnim organizacijam 
in samostojnim obrtnikom omogočili v tej ali pa specializiranih zbornicah 
obravnavo in reševanje osnovnih gospodarskih, razvojnih in organizacijskih 
vprašanj ter vprašanj s področja vzgoje strokovnih kadrov in ki bi zbornično 
dejavnost še bolj približali Članom na posameznih gospodarskih območjih; 

— da prouči skupaj z delovnimi organizacijami, poenostavitev poslovanja 
obrtnih organizacij; 

— da pospeši izdelavo profilov za poklice v obrti, pri tem pa posebej upo- 
števa poklice, v katere je glede na naravo dela in potrebno strokovno in splošno 
znanje možna vključitev mladine, ki ni dokončala osemletnega osnovnega šo- 
lanja. 
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3. Stanovanjskim podjetjem: 

— da, dokler z zakonom ne bo zagotovljena udeležba predstavnikov na- 
jemnih poslovnih prostorov, te vključijo v organe upravljanja in da sredstva 
najemnine usmerjajo v načrtno obnovo in izgradnjo poslovnih prostorov; 

— da z dolgoročnimi najemnimi pogodbami za poslovne prostore zagotovijo 
obojestransko poslovno gotovost in preprečijo ekonomsko škodo, ki nastaja ob 
pogostih spremembah namembnosti poslovnih prostorov. 

4. Skupščini republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
Slovenije: 

— da skupno z gospodarsko zbornico SR Slovenije čimprej določi ob- 
jektivna merila in osnove za razvrščanje obrtnikov v zavarovalne razrede in 
z dopolnitvijo pogodbe o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
obrtnikov reši vprašanje zavarovanja starih obrtnikov, ki nimajo pogojev za 
pridobitev starostne pokojnine in obrtnikov-kmetov, ter da prouči možnosti 
ustanovitve posebne rizične skupnosti za pokojninsko zavarovanje samostojnih 
obrtnikov; 

— da z republiškim zavodom za socialno zavarovanje pripravi za komu- 
nalne zavode tak sistem obračuna in plačevanja prispevkov za zdravstveno 
ter invalidsko in pokojninsko zavarovanje samostojnih obrtnikov in pri njih 
zaposlenih delavcev, ki bi omogočal redno seznanjanje zavezancev z višino ob- 
veznosti in rednejše plačilo prispevkov ter s posredovanjem komunalnih 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev doseže, da bodo komunalni zavodi 
uvedli uspešno kontrolo prijav in plačevanja prispevkov za delavce, zaposlene 
pri samostojnih obrtnikih. 

II. SKLEPI 

1. Izvršni svet: 

a) predloži zvezni skupščini: 
— predlog za spremembo temeljnega zakona o obrtnih delavnicah samostoj- 

nih obrtnikov, s katerimi naj se prepusti republiki odločitev o uporabi dopol- 
nilnega dela drugih v zasebni obrti ter predlog za spremembo tega zakona, da 
se ne more opravljati obrti kot postranski poklic s storitvenih dejavnostih, ki 
zahtevajo poslovne prostore in posebne sanitarne in tehnične pogoje; 

— predlog za spremembo temeljnega zakona o gospodarskem poslovanju 
(gospodarjenju) s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, s katerimi naj se 
v organe upravljanja stanovanjskih podjetij obvezno vključijo tudi najemniki 
poslovnih prostorov; 

— predlog za spremembo temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, 
s katero se prizna samostojnim obrtnikom nadomestilo osebnega dohodka od 
31. dneva začasne nezmožnosti za delo. 

b) predloži republiški skupščini: 
— predlog za spremembo zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrt- 

nikov v smeri: da se zaostrijo pogoji za opravljanje onih strok obrtne dejavnosti, 
ki zadevajo varnost življenja in premoženja; da se zaostrijo sankcije za ne- 
zakonito opravljanje obrtne dejavnosti, pri čemer naj se predvidi tudi možnost 
odvzema dovoljenja za hujše kršitve zakona; 
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— predlog za izdajo zakona o učencih v gospodarstvu, ki bo omogočil v čim 
krajšem času zakonsko ureditev na tem področju odprtih vprašanj; ali predlog 
za izdajo zakona o izobraževanju po končanem obveznem šolanju, ki bo poleg 
ostalih vprašanj izobraževanja posebej ustrezno uredil tudi vprašanja učencev 
v gospodarstvu; 

— predlog za izdajo zakona o domači obrti ali predlog za ustrezne izpo- 
polnitve zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov; 

— predlog za izdajo zakona o obrtno-nabavno prodajnih zadrugah. 
c) zagotovi v letu 1969 popis obrtnih zmogljivosti, ki so vključene v ne- 

obrtne gospodarske dejavnosti. 

2. Republiški sekretariat za gospodarstvo: 

— predlaga skupno z gospodarsko zbornico spremembo zveznih predpisov 
o nomenklaturi obrtnih dejavnosti in čimprej izda dopolnitev in spremembe 
republiške odredbe o razvrstitvi obrtnih dejavnosti in jo prilagoditi doseženemu 
razvoju in stvarnemu položaju in potrebam; 

— prouči možnosti in pogoje za uvoz opreme in repromateriala za potrebe 
obrti in predlaga zveznim organom potrebne ukrepe. 

3. Republiški sekretariat za finance: 

— analizira skupno s prizadetimi institucijami sistem in oblike družbenih 
in drugih obveznosti in prispevkov in izdela predlog, ki bo omogočil poenosta- 
vitev obračuna in s tem znižanje stroškov delovnih organizacij: 

— pripravi predlog za potrebne spremembe temeljnega zakona o prispevkih 
in davkih občanov in republiškega zakona o prispevkih in davkih občanov, ki 
bodo omogočili ostrejše sankcije za kršitve teh predpisov in hitrejši ter uspeš- 
nejši postopek; 

— prouči davčno politiko obrti s stališča davka kot instrumenta za pospe- 
ševanje razvoja, uvedbe ekonomske amortizacije v zasebni obrti, definira iz- 
datke, ki naj se upoštevajo kot poslovni stroški ter ugotovi utemeljenost cenzusa 
za obvezno vodenje poslovnih knjig; 

— prouči učinek, posledice in družbenoekonomsko upravičenost in smotr- 
nost davka na uporabo dopolnilnega dela drugih; 

— pripravi predlog za izdajo zakona o obrtnih hranilno-kreditnih zadrugah. 

Št.: 313-2/68 

PREDLOG 

za dopolnitev priporočil in sklepov o pogojih in možnostih razvoja obrti 
v SR Sloveniji 

Na podlagi drugega odstavka 291. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
predlaga skupina poslancev kot predlagatelj k predlogu priporočil in sklepov 
naslednje dopolnitve in spremembe: 

V 8. točki ugotovitev se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek: 
»Kljub temu, da v nekaterih obrtnih strokah obstoje pogoji za znatno raz- 

širitev obsega poslovanja, pa ne prihaja do ustanavljanja pogodbenih družbenih 
obrtnih delavnic, ki jih predvideva republiški zakon o obrtnih delavnicah sa- 
mostojnih obrtnikov. Tudi občine, ki bi morale imeti interes za hitrejši razvoj 
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obrtne dejavnosti, niso podvzemale nobenih ukrepov, ki bi spodbujale usta- 
navljanje takšne oblike obrtnih delavnic.« 

V 1. točki priporočil (»občinskim skupščinam«) se vstavi za četrto alineo 
nova alinea, ki se glasi: 

»— da v smislu določil republiškega zakona o obrtnih delavnicah samostoj- 
nih obrtnikov, z davčno in investicijsko politiko ter z drugimi ukrepi, ki so v 
pristojnosti občine, podpirajo in spodbujajo ustanavljanje pogodbenih druž- 
benih obrtnih delavnic;« 

V točki 1 a) sklepov se naslov »Izvršni svet« nadomesti z naslednjim bese- 
dilom: »1. Pristojni odbori zborov Skupščine SR Slovenije v sodelovanju z 
izvršnim svetom«. 

V točki 1 b) in c) sklepov se pred besedilo »b) predloži republiški skupščini«, 
vnese besedilo: »2. Izvršni svet«; v nadaljnjem besedilu se oznaki b) in c) 
nadomestita z oznakama a) in b). Točki 2. in 3. se prenumerirata v točki 
3. in 4. 

V točki 4. (prej 3.) se spremeni besedilo zadnje alinee tako, da se glasi: 
»— prouči umestnost in možnost za izdajo zakona o obrtnih hranilno-kreditnih 
zadrugah.« 

Št.: 313-2/68 
Ljubljana, 3. 7. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log priporočil in sklepov o pogojih in možnostih razvoja obrti v SR Sloveniji na 
seji dne 3. julija 1968. 

Komisija je ugotovila, da obravnavani predlog priporočil in sklepov po 
obliki ni povsem usklajen z določbami poslovnika Skupščine SR Slovenije o 
sklepih kot posebni vrsti skupščinskih aktov. Po 242. členu skupščinskega po- 
slovnika je namreč vsebina sklepov lahko ne samo nalaganje obveznosti iz- 
vršnemu svetu in republiškim upravnim organom, ampak tudi ugotavljanje 
stanja (»ugotovitve«) in zavzemanje stališč, medtem ko bi iz formulacije tret- 
jega odstavka na 4. strani obravnavanega predloga sledilo, da so sklepi samo 
tisto, kar se pod naslovom »II. sklepi« (na 6., 7. in 8. strani) nalaga izvršnemu 
svetu in republiškim upravnim organom, da pa ugotovitve (na 1., 2. in 3. strani) 
niso del teh sklepov (in priporočil). V zvezi s tem predlaga komisija naslednje 
spremembe in dopolnitve: 

Naslov in prvi odstavek besedila naj se spremeni tako, da se bosta glasila: 
»Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na 

seji republiškega zbora dne ... in gospodarskega zbora dne... sprejela 

PRIPOROČILA IN SKLEPE 
za nadaljnji razvoj obrti v SR Sloveniji« 

S tem bi se oblika predloženih sklepov in priporočil uskladila z obliko 
drugih skupščinskih aktov. Poleg tega bi se s predlagano spremembo v naslovu 
besede »o pogojih in možnostih razvoja obrti« nadomestile z besedami »za na- 
daljnji razvoj obrti«, ki v naslovu vsebinsko bolj ustrezajo. 
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Tretji odstavek na 4. strani naj se spremeni tako, da se bo glasil: 
»Za rešitev problemov na področju obrti Skupščina SR Slovenije:«, med 

naslova »I. Priporočila« (na 4. strani) in »II. Sklepi« (na 6. strani) pa naj se 
nadomestita z med naslovoma »I. priporoča« in »II. nalaga«. 

Poleg tega so bile k besedilu predloga izražene še naslednje pripombe ozi- 
roma predlagane naslednje spremembe in dopolnitve: 

K prvemu odstavku 1. točke ugotovitev je bila dana pripomba, da bi kazalo 
sklicevanje na ugled obrti opustiti in omenjati le njeno dolgoletno tradicijo. 
V skupščinskih aktih, ki obravnavajo posamezna področja družbene dejav- 
nosti, namreč ni v navadi, da bi posebej poudarjali ugled tistega področja, in 
tudi v primeru obrti ni potrebe, da bi se na to posebej sklicevali. 

Na koncu prvega odstavka 7. točke ugotovitev gre pri besedah »sanacijski 
ukrepi« očitno za napako. Po izjavi predstavnika predlagatelja so bili mišljeni 
»sankcijski ukrepi«, vendar komisija predlaga, da se ta izraz nadomesti z besedo 
»sankcije«. 

Zadnja alinea 1. točke priporočil naj se spremeni tako, da se bo glasila: 
»— da zagotovijo dosledno izvajanje inšpekcije nad opravljanjem obrtnih 

dejavnosti, zaposlovanjem in pripravljanjem dohodkov.« 
Predlagana sprememeba je redakcijske narave. 
Prva alinea 4. točke priporočil naj se spremeni tako, da se bo glasila: 
»— da na predlog gospodarske zbornice SR Slovenije čimprej določi ob- 

jektivna merila in osnove za razvrščanje obrtnikov v zavarovalne razrede«, 
nadaljnje besedilo pa naj tvori drugo alineo te točke, ki naj se začne takole: 

»— da z dopolnitvijo pogodbe ...«. 
Gre namreč za dvoje različnih vprašanj, ki se ju ne more obravnavati sku- 

paj v eni alinei. Poleg tega so v predlagani novi prvi alinei besede »skupno 
z gospodarsko zbornico«, ki ne izražajo pravilno medsebojnega razmerja med 
skupščino in republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in gospo- 
darsko zbornico, nadomeščene z besedami »na predlog gospodarske zbornice«. 

Glede na to je treba v 2. točko priporočil (t. j. med priporočila gospodarski 
zbornici) vnesti še četrto alineo, ki naj se glasi: 

»— da izdela in predloži skupščini republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev predlog objektivnih meril in osnov za razvrščanje obrtnikov 
v zavarovalne razrede.« 

Glede na to, da 10. točka ugotovitev obravnava le problematiko, ki je zajeta 
v predlagani novi prvi alinei 4. točke priporočil (t. j. problematiko zdravstvenega 
zavarovanja samostojnih obrtnikov), bi bilo po mnenju komisije treba v 10. 
točko ugotovitev vnesti še ugotovitve o problematiki, ki jo obravnava predla- 
gana nova druga alinea 4. točke priporočil. 

Pri obveznostih, ki se nalagajo izvršnemu svetu (stran 6), naj se v vseh 
treh alineah pod a) besede »predlog za spremembo temeljnega zakona« nadome- 
stijo z besedami »zahtevo za spremembo temeljnega zakona«. Izvršni svet repu- 
bliške Skupščine namreč ne more biti predlagatelj zveznega zakona; po 255. členu 
poslovnika zvezne skupščine lahko družbeno-politične skupnosti (tu seveda ni 
mišljena federacija) vlagajo le zahteve za izdajo zveznih zakonov. 

V prvi alinei 2. točke (obveznosti, ki se nalagajo republiškemu sekretariatu 
za gospodarstvo) naj se besede »skupno z gospodarsko zbornico« nadomestijo 
z besedami »v sodelovanju z gospodarsko zbornico«. S formulacijo »skupno z 
gospodarsko zbornico« bi se namreč pravzaprav tudi gospodarski zbornici na- 
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lagala neka obveznost, kar pa ni možno, ker se s sklepi lahko nalagajo obvez- 
nosti le izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom. 

Zadnja alinea 3. točke (obveznosti, ki se nalagajo republiškemu sekretariatu 
za finance), naj se spremeni tako, da se bo glasila: 

»•— prouči potrebo in možnosti za izdajo zakona o obrtnih hranilno-kreditnih 
zadrugah in po potrebi pripravi predlog za izdajo takega Zakona.« 

Skupaj s predstvanikom predlagatelja je bilo namreč ugotovljeno, da je 
treba vprašanje potrebe in možnosti za izdajo omenjenega zakona najprej pro- 
učiti in šele nato eventualno izdelati predlog za izdajo zakona. 

Predstavnik predlagatelja se je z vsemi predlaganimi spremembami in do- 
polnitvami strinjal. 

Št.: 313-2/68 
Ljubljana, 5. 7. 1968 

Odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora je na seji dne 
1. julija 1968 razpravljal o predlogu priporočil in sklepov o pogojih in mož- 
nostih razvoja obrti v SR Sloveniji, ki ga je predložila skupina poslancev od- 
bora za proizvodnjo1 in promet republiškega zbora in odbora za storitvene in 
komunalne dejavnosti gospodarskega zbora. 

Odbor se je v načelu strinjal s predloženimi priporočili in sklepi o pogojih 
in možnostih razvoja obrti v SR Sloveniji, ker je smatral, da je nujna spodbuda 
za ureditev določenih vprašanj, ki zavirajo razvoj obrti in opredelitev odnosa 
med zasebnim in družbenim sektorjem obrti. 

Prav tako se je strinjal z ugotovitvijo, da obrt nima organizacije, kjer bi 
bila mogoča učinkovita obravnava in reševanje njenih skupnih problemov in 
zato odbor podpira povezavo vse obrti v organizaciji, ki bi ji omogočala reše- 
vanje njenih gospodarskih, razvojnih in organizacijskih problemov. 

Odbor se je nadalje zadržal pri pogojih poslovanja družbene obrti, ki so 
otežkočeni zaradi visokih administrativnih stroškov, kot posledica prezahtev- 
nega knjigovodstva, kompliciranega obračuna prometnega davka in prispevkov 
ter statistične službe. Zavzel se je za poenostavitev poslovanja oziroma za ize- 
načitev pogojev poslovanja z zasebno obrtjo, kar bo tudi omogočilo uspešnejši 
razvoj samoupravljanja v tej dejavnosti. 

Pri zasebni obrti pa je bilo poudarjeno, da ni potrebe po spremembi tre- 
tiranja te oblike dela z zasebnimi sredstvi. Nujno pa je doslednejše izvajanje 
že obstoječih predpisov. V tem okviru pa je treba tudi proučiti davčno politiko 
do obrti s stališča pospeševanja razvoja in pravičnega obdavčenja, hkrati pa 
zaostriti sankcije za'kršenje teh predpisov. 

Z zahtevo po spremembi temeljnega zakona o gospodarjenju s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini v tem smislu, da se v organe upravljanja sta- 
novanjskih hiš obvezno vključi tudi najemnike poslovnih prostorov, se je odbor 
strinjal, ker bo to posredno prispevalo k boljšim odnosom med stanovanjskimi 
podjetji in obrtjo, kot najemnikom poslovnih prostorov. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga republiškemu zboru, da 
predlagana priporočila in sklepe' sprejme. 

St.: 313-2/68 
Ljubljana, dne 1. 7. 1968 
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Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je na seji dne 18. aprila 
1968, občasni odbor za trgovino, turizem in druge storitvene dejavnosti gospo- 
darskega zbora pa na seji dne 11. aprila 1968 obravnaval stanje in razvoj obrti 
v SR Sloveniji. 

Osnovno gradivo za to razpravo je bilo poročilo republiškega sekretariata 
za gospodarstvo o izvajanju stališč in smernic republiškega in gospodarskega 
zbora Skupščine SR Slovenije k osnovnim problemom obrti. Dodatno gradivo 
pa je predstavljalo: Gradivo republiškega odbora sindikata delavcev storitvenih 
dejavnosti Slovenije: Družbenoekonomski in politični problemi storitvene obrti 
v SR Sloveniji; stališča in zaključki 4. seje razširjenega plenuma republiškega 
odbora sindikata delavcev storitvenih dejavnosti Slovenije; dopis ustavnega 
sodišča SR Slovenije o normativni ureditvi domače obrti; sklepi mestnega sveta 
Ljubljana o problematiki obrti na območju mesta Ljubljane; informacija skup- 
ščine občine Ljubljana-Moste o problematiki obrtne dejavnosti; vloga obrtno 
nabavno prodajne zadruge elektrotehničnih obrti — Elektrovod, Ljubljana, 
v zvezi z izvajanjem zakona o prispevkih in davkih občanov; in sklep brivsko- 
frizerskega podjetja Maribor s posvetovanja predstavnikov delovnih organizacij 
in sindikalnih podružnic družbene obrti za frizersko stroko v zvezi s problemi 
razvoja družbene obrti. 

Svoje stališče do razvoja in vloge obrti je Skupščina SR Slovenije načelno 
opredelila v stališčih republiškega in gospodarskega zbora k osnovnim pro- 
blemom razvoja obrti v SR Sloveniji v letu 1964 in družbenem planu razvoja 
SR Slovenije v obdobju 1966—1970. Družben pomen dela z zasebnimi sredstvi 
za delo pa je opredeljeno v stališčih zvezne konference SZDL o razvoju oseb- 
nega dela z lastnimi sredstvi za delo. 

I. 

Uvodoma je bilo v razpravah poudarjeno zaostajanje obrti za splošnim 
gospodarskim razvojem ter njen pomen tako s stališča vpliva na celotno go- 
spodarsko rast ter za zadovoljevanje potreb gospodarstva in osebne potrošnje, 
kot tudi s stališča možnosti za pridobivanje novih delovnih mest. 

Razprava je bila usmerjena predvsem v opredelitev tistih odprtih vprašanj, 
ki zaviraj o (nadaljnji razvoj obrti. Probleme in mnenja za njihovo rešitev, ki 
so bila pri tem izrečena, je mogoče strniti v naslednje: 

1. O problematiki obrti je težko razpravljati, ker ni kompleksnih podatkov 
o njenem razvoju. Statistično se namreč obrtne kapacitete izkazujejo tudi v 
okviru drugih dejavnosti (npr. servise pri trgovini). Za mnoge poklice pa ni 
jasno, h kateri panogi obrti jih je treba prištevati. Še manj pa je jasna delitev 
na proizvodno in storitveno obrt. 

Omenjena vprašanja bi bilo treba razčistiti in v tem okviru tudi izpopolniti 
nomenklaturo obrtnih poklicev ter izvršiti popis obrtniških kapacitet, ki so 
v sestavu neobrtniških dejavnosti. 

2. Razvoju družbene obrti se posveča manjša pozornost, kot razvoju drugih 
gospodarskih dejavnosti. Tako večina občin sploh nima izdelanih stališč do raz- 
voja obrti na njihovem območju. Ponudba obrtnih uslug na eni strani bistveno 
zaostaja za povpraševanjem, na drugi strani pa imamo delavce, ki iščejo za- 
poslitev. S sistematično skrbjo za razvoj obrti in njeno preraščanje v industrijo 
bi lahko ustvarili nova delovna mesta, hkrati pa prispevali k povečanju razvoja 
vsega gospodarstva. 
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V zvezi z razvojem družbene obrti je bilo tudi opozorjeno na relativno veliko 
režijo, zlasti malih obrtnih obratov. Predpisi namreč določajo, da morajo mali 
obrati voditi v bistvu enako evidenco kot druge delovne organizacije. Tako je 
ta visoka režija mnogokrat vzrok nizke akumulativnosti teh obratov. 

Pomanjkanje lastne akumulacije in zapostavljanje obrti pri odobravanju 
kreditov pa je naslednji činitelj, ki omejuje razvoj obrti. Temu se pridružujejo 
še težave pri nabavi reprodukcijskega materiala, zlasti iz uvoza. Glede na male 
količine, ki za trgovska podjetja niso posebej zanimiva in na majhno kvoto de- 
viz, ki jo obrt dobi za uvoz tega materiala, je družbeni sektor obrti v bistveno 
težjem položaju kot zasebni sektor obrti. Zasebniki si namreč pomagajo tudi 
pri uvozu na vse mogoče načine, ki za družbeni sektor ne pridejo v poštev. 

Pomanjkanje poslovnih prostorov, kar velja zlasti za storitveno obrt, je 
eden izmed problemov, ki zavira hitrejši razvoj obrti. Porušeni lokali v mestih 
se običajno ne zamenjujejo z novimi, kajti investitorji po zakonu niso obvezni, 
da preskrbe obrtnim organizacijam oziroma samostojnim obrtnikom prostor, 
če se stavba, v kateri je bil doslej poslovni prostor, za opravljanje obrtne de- 
javnosti, poruši. Občinske skupščine bi morale z odloki zagotoviti stalno na- 
membnost poslovnih prostorov. Se težji problem glede poslovnih prostorov je 
v tem, da ima večina storitvenih obrtnih organizacij poslovne prostore v najemu 
in plačuje visoke najemnine. 

Poseben problem družbene, pa tudi zasebne obrti je pomanjkanje ali pa 
močna zastarelost mehanizacije, ki onemogoča večjo produktivnost in boljšo 
kvaliteto del. Glede na poseben pomen in položaj obrti bi morali iskati možnosti 
za olajšanje nabave mehanizacije s politiko prometnega davka in s carinsko 
politiko, prav tako pa bi tudi banke morale odobravati za te namene več 
kreditov. 

3. Vprašanje naraščaja za obrt je še vedno odprto, ker se kaže v zmanj- 
ševanju števila vajencev in v nizki kvaliteti obrtnih storitev. Tako bi bilo treba 
sprejeti zakon o vajencih. Pri izdajanju dovoljenj za opravljanje obrti pa bi 
bilo treba vztrajati na dokazih o usposobljenosti. Odprta pa so še druga vpra- 
šanja kot je uskladitev učnih programov s strokovnih šol s potrebami prakse, 
obvezna strokovna izobrazba za določene poklice, dopolnilno strokovno izobra- 
ževanje, ponovna uvedba mojstrskih izpitov itd. 

4. Domačo obrt se sedaj pojmuje zelo ozko (sitarstvo in obodarstvo). Zato 
bi bilo treba širše opredeliti, kaj se šteje za domačo obrt. Umestno bi bilo 
tudi uveljaviti določene olajšave, ki bi stimulirale to dejavnost, ki ima pred- 
vsem folklorni pomen. Izražena je bila misel, da bi se domačo obrt oprostilo 
npr. plačevanja 5 fl/o republiškega prispevka iz osebnega dohodka od obrtne 
dejavnosti, ki je bil uveden letos. Vprašanja v zvezi z domačo obrtjo bi kazalo 
urediti s posebnim zakonom. 

5. Pri problematiki zasebne obrti je bilo mnenje vseh navzočih enotno, da 
so problemi predvsem posledica neenotnega izvajanja obstoječih predpisov ozi- 
roma njihovega neizvajanja. 

a) Bolj kot redna zasebna obrt se je razvijalo izvajanje obrti kot postran- 
ski poklic. Ta razvoj je delno odraz velikih potreb po obrtnih storitvah, delno 
načina obdavčenja, ki je bil uveljavljen za ta način izvajanja obrti, še bolj 
pa nedoslednega izvajanja zakonskih določil. 

Glede na to, da gre pri izvajanju obrti, kot postranski poklic v mnogih 
primerih, ko se z njo bavijo vodilni kadri podjetij, že za moralno vprašanje, 
je bilo omenjeno, da namerava gospodarska zbornica SR Slovenije predlagati 



Priloge 467 

skupščini, da se to obliko izvajanja obrtne dejavnosti onemogoči redno zapo- 
slenim. 

Bili pa so ob tem izraženi dvomi v umestnost te rešitve, ker je treba upo- 
števati pri presoji omejevanje te dejavnosti, da obrtnih storitev primanjkuje 
in da bi tak ukrep imel za posledico le še večji obseg šušmarstva. Zato je treba 
predvsem dosledno vztrajati, da se ta oblika izvajanja obrtne dejavnosti omeji 
na okvire, določene v zakonu. To pomeni, da se opravlja samo storitve, ki so 
potrebne neposredno občanom. Umestna bi bila tudi revizija izdanih dovoljenj 
za opravljanje te vrste obrtne dejavnosti ter večja kontrola dejavnosti posa- 
meznih obrtnikov. 

Omenjeno je tudi bilo, da je prav izvajanje obrtne dejavnosti s strani vo- 
dilnih uslužbenecev nekaterih podjetij, dajanje prednosti zasebnikom pri od- 
dajanju naročil ter s tem povezane materilne koristi, ki jih imajo nekateri iz 
tega naslova in špekulantska dejavnost posameznih obrtnikov, daje mnogokrat 
povsem popačeno predstavo o obrtnikih in njihovem delu. 

Poudarjena so bila določila zakona, da se samo za storitvene dejavnosti 
lahko obrt izvaja kot postranski poklic ter da je treba povsod, kjer se obrtniki 
bavijo s proizvodnjo, zahtevati prehod na režim, ki velja za redno obrt. 

b) Obdavčenje na osnovi pavšalne odmere dohodka je še bolj zaostrilo 
vprašanje v zvezi z razbremenitvijo med storitveno in proizvodno obrtjo. Hkrati 
pa so ostali prav zaradi tega načina odmere dohodka relativno veliki dohodki 
neobdavčeni. Odbora sta se zato strinjala z letos uveljavljenim prehodom na 
obdavčenje po ustvarjalnem dohodku. Deljena pa so bila mnenja o cenzusu, za 
vodenje poslovnih knjig in o obdavčitvi na osnovi izkazanega prometa. Osnovni 
vzrok za ta sporna stališča okrog cenzusa pa je v ostrejši obdavčitvi, če temelji 
odmera dohodka na izkazanem prometu v poslovnih knjigah ter na povečani 
obremenitvi z administrativnim delom. Mnenja o tem, kolikšen krog obrtnikov 
bo zajet med tiste, ki morajo voditi poslovne knjige z določitvijo cenzusa na 
15 000 dinarjev, so bila različna. V zvezi s tem je predstavnik republiškega se- 
kretariata za finance izjavil, da bodo pripravili še nadaljnje poenostavitve v 
poslovanju in bodo o tem v mesecu juniju predložili informacijo Skupščini SR 
Slovenije. 

Opozorjeno je bilo tudi na razlike v obdavčitvi obrtnikov na posameznih 
območjih kot posledica različne politike predpisovanja dajatev s strani občin. 
S priporočilom občinam za vodenje davčne politike so najbolj kričeče razlike 
pri odmeri prispevka od osebnega dohodka iz obrtne dejavnosti v glavnem 
odstranjene, večja nesorazmerja so trenutno pri davku na tujo delovno silo, 
kjer so občine zelo različno določile osnovo in stopnjo. 

c) Število zaposlene tuje delovne sile pri zasebnih obrtnikih v nekaterih 
obrtnih dejavnostih ustreza, drugje pa je premajhno. Zato pa je bila postavljena 
zahteva, da se s temeljnim predpisom omogoči, da republike same določijo 
število delavcev, ki jih lahko zaposli zasebni obrtnik. S tem bi bile dane večje 
možnosti, da se število zaposlenih prilagodi potrebam racionalnega delovnega 
procesa, organizaciji dela in sezonskim razmeram. 

č) Opozorjeno je bilo na pogoje, v katerih se razvija zasebna obrt. Mnogi 
zasebni obrtniki nimajo svojih lokalov in so zato izpostavljeni raznemu izsil- 
jevanju, zlasti, če imajo lokal v zasebni hiši. Se težje pa je s sredstvi, ker jim 
posojila pri bankah praktično niso dostopna. Potrebno bi bilo urediti' posebno 
obrtniško hranilno in posojilno službo in sprejeti ustrezen zakon. 
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6. Zaradi pospeševanja, obrti bi bilo umestno proučiti vprašanje ustanovitve 
institucije, ki bi sistematično delala na pospeševanju razvoja obrti. Podan pa 
je bil tudi predlog o ustanovitvi posebne strokovne zbornice. 

7. V zvezi z obrtno nabavno prodajnimi zadrugami je bilo enotno mnenje 
vseh navzočih, da je vprašanje njegovega statusa treba čimprej urediti. Zato je 
treba pripraviti predlog za izdajo zakona. 

8. Odbora sta imenovala posebno delovno skupino, ki naj pripravi predlog 
akta, katerega bo predložila v obravnavo in v sprejem republiškemu in gospo- 
darskemu zboru. 

II. 

Delovna skupina je izdelala osnutek stališč, priporočil in sklepov o pogojih 
in možnostih razvoja obrti v SR Sloveniji. Pri tem je komisija izhajala iz ugo- 
tovitev razprave in stališč ter predlogov gospodarske zbornice SR Slovenije k 
osnovnim problemom razvoja obrti v SR Sloveniji. 

Osnutek stališč, priporočil in sklepov je bil dne 24. maja 1968 poslan vsem 
občinskim skupščinam in mestnemu svetu Ljubljana s prošnjo, da dajo pri- 
pombe in predloge za spremembe in dopolnitve akta o razvoju obrti. 

K osnutku so poslale pripombe naslednje občinske skupščine: Brežice, 
Celje, Kranj, Murska Sobota, Koper, Domžale, Jesenice, Škofja Loka, Slovenska 
Bistrica, Tržič, Žalec. Vse navedene občinske skupščine so se strinjale! z osnut- 
kom akta o razvoju obrti, predlagale pa so tudi nekatere dopolnitve in spre- 
membe besedila. Odbora sta o teh sugestijah razpravljala na seji dne 21. junija 
1968, ko sta obravnavala osnutek stališč, priporočil in sklepov o pogojih in mož- 
nostih razvoja obrti v SR Sloveniji. 

Na osnovi danih pripomb pri obravnavi osnutka akta na sejah odborov 
je delovna skupina izdelala predlog priporočil in sklepov o pogojih in možnostih 
razvoja obrti v SR Sloveniji, za katerega predlagata odbor za proizvodnjo in 
promet republiškega zbora in odbor za storitvene in komunalne dejavnosti go- 
spodarskega zbora zboroma, da ga sprejmeta v predloženem besedilu. 

Za predstavnika delovne skupine obeh odborov, iki je pripravila predlog 
akta, je bil določen poslanec Ivan Brumen. 

St.: 313-2/68 
Ljubljana, 26. 6. 1968 

PREDLOG 

sklepov o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR Sloveniji 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije je Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije na seji republiškega zbora dne 8. julija 1968 in na seji gospo- 
darskega zbora dne 17. julija 1968 sprejela 

SKLEPE IN PRIPOROČILA 
o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR Sloveniji 

Pri razpravi o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR 
Sloveniji je Skupščina SR Slovenije 

»C; . 
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ugotovila : 

1. Skupne rezerve gospodarskih organizacij so kot združena sredstva go- 
spodarstva v svojem dosedanjem delovanju opravičile svoj obstoj. Gospodarske 
organizacije so s predstavniki družbeno-političnih skupnosti reševale s sredstvi 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij probleme, ki so se pojavili v dolo- 
čenem obdobju. Sredstva skupnih rezerv so ostala gospodarstvu in so se upo- 
rabljala za izplačila minimalnih osebnih dohodkov, za kritje izgub, sanacije 
in za pospeševanje dejavnosti gospodarskih organizacij. 

Zato so skupne rezerve gospodarskih organizacij koristne in potrebne in bi 
bila storjena velika napaka, če bi se zmanjšal ali odpravil prispevek z name- 
nom, da bi se s tem zmanjšala obremenitev gospodarstva. Prispevek v skupne 
rezerve koristi samemu gospodarstvu in je primeren tudi kot metoda zajemanja 
sredstev, ker ne obremenjuje poslovnih stroškov, temveč že ustvarjeno aku- 
mulacijo. Z manjšanjem ali odpravo prispevka v skupne rezerve gospodarskih 
organizacij bi se zmanjšale predvsem možnosti družbene intervencije za sana- 
cijo in pospeševanje dejavnosti perspektivnih gospodarskih organizacij. 

2. Sodelovanje med občinskimi in republiškimi skupnimi rezervami in 
poslovnimi bankami je bilo nezadostno. Vzrok premajhnega sodelovanja so 
bile nekoordinirane akcije in tudi premajhna nerazpoložljiva sredstva. 

Glede na gornje ugotovitve je Skupščina SR Slovenije zavzela naslednja 

stališča: 

1. Razmerje udeležbe republiških in občinskih skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij v prispevku skupnim rezervam gospodarskih organizacij se ne 
sme spreminjati. Znižanje ali ukinitev tega prispevka je treba odkloniti. Zato 
naj se vse pristojnosti o uvedbi, ukinitvi in višini tega prispevka prenesejo na 
republike. 

2. Skupno število članov upravnega odbora republiških skupnih rezerv je 
treba zvišati na 15 članov, pri čemer mora biti najmanj dve tretjini članov 
predstavnikov gospodarskih organizacij. Upravnim odborom skupnih rezerv je 
treba v republiškem zakonu o gospodarjenju in razpolaganju s skupnimi re- 
zervami gospodarskih organizacij zagotoviti pravico, da pred odobritvijo kredita 
in med sanacijo intervenirajo, če niso dani pogoji, da se bodo dosegli rezultati, 
ki so predvideni v sanacijskih načrtih. 

Na podlagi omenjenih ukrepov in stališč Skupščina SR Slovenije 

nalaga in priporoča: 

1. Republiški sekretariat za gospodarstvo in republiški sekretariat za fi- 
nance pripravita do septembra 1968 predlog za spremembo zveznega zakona o 
skupnih rezervah gospodarskih organizacij in uporabi njihovih sredstev ter 
republiškega zakona o gospodarjenju in razpolaganju s skupnimi rezervami go- 
spodarskih organizacij v smislu navedenih ugotovitev in stališč. 

2. Sredstva skupnih rezerv naj upravni odbori namenjajo predvsem za 
razne sanacije, torej za namene, da se preprečijo izgube in za modernizacijo in 
rekonstrukcijo obstoječih kapacitet. V nobenem primeru pa naj ne služijo za 
novogradnje, za katere bi se morala sredstva zagotoviti iz drugih virov. Krediti 
naj se dajejo predvsem za oživljanje in stabilizacijo obstoječih obratov in pod- 
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jetij, za povečanje konkurenčne sposobnosti in za kritje minimalnih osebnih 
dohodkov. Izgube gospodarskih organizacij naj se ne krijejo le v perspetivnih 
gospodarskih organizacijah, ki s svojim sanacijskim načrtom zagotavljajo 
rentabilno in uspešno poslovanje, saj sredstva skladov niso namenjena za avto- 
matično kritje izgub. Upravni odbori skupnih rezerv gospodarskih organizacij 
naj odobravajo sredstva le na podlagi utemeljitev, podanih v skrbno izdelanih 
investicijskih programih. Prelivanje sredstev na negospodarska področja, ozi- 
roma v organizacije, ki ne prispevajo v sklade skupnih rezerv, naj se ne 
dopušča. 

3. Občinski skladi skupnih rezerv naj se regionalno povezujejo in sodelu- 
jejo pri reševanju skupnih problemov ter s tem zagotovijo smotrnejšo in racio- 
nalnejšo uporabo sredstev. 

4. Upravni odbori republiških in občinskih rezerv gospodarskih organizacij 
naj stalno spremljajo rezultate tistih gospodarskih organizacij, v katera so bila 
vložena sredstva skupnih rezerv. 

5. Občinske skupščine, ki še niso imenovale upravnih odborov skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij, naj jih takoj imenujejo, pri čemer naj bosta 
vsaj dve tretjini članov upravnega odbora predstavnikov iz gospodarskih orga- 
nizacij . 

Št.: 402-124/68 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log sklepov o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR Slo- 
veniji na seji dne 3. julija 1968. 

Komisija je ugotovila, da obravnavani predlog sklepov po obliki in po 
vsebini ni usklajen z določbami poslovnika Skupščine SR Slovenije o skup- 
ščinskih aktih. V sklepih se na drugi in tretji strani dajejo napotki upravnim 
odborom skupnih rezerv gospodarskih organizacij in občinskim skupščinam, 
čeprav se s sklepi po 242. členu skupščinskega poslovnika lahko nalagajo ob- 
veznosti le izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom in bi se bilo 
torej na upravne odbore skupnih rezerv gospodarskih organizacij in na občinske 
skupščine očitno treba obrniti s priporočili in ne s sklepi. V skladu z dosedanjo 
prakso bi bili sklepi in priporočila sicer lahko obseženi v enem aktu, vendar 
mora biti naslov akta v tem primeru »sklepi in priporočila« in ne samo »sklepi«. 

Poleg tega bi bilo po mnenju komisije iz oblikovno tehničnih razlogov treba 
iz besedila na drugi strani izločiti in oblikovati kot poseben del akta stališča 
o obravnavanih vprašanjih, čemur naj bi kot tretji del akta (za ugotovitvami 
in stališči) sledilo nalaganje obveznosti oziroma priporočila. 

Dalje po mnenju komisije ni pravilno, da se šele po ugotovitvah, ki so po 
določbi 242. člena skupščinskega poslovnika prav tako- del sklepov, navaja for- 
mulacija »Skupščina SR Slovenije je na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije 
sprejela...« in naslov »SKLEPE«, iz česar bi sledilo, da so ugotovitve samo 
nekakšna preambula in ne del sklepov. 

Zato komisija predlaga naslednje spremembe in dopolnitve: 
Naslov in prvi odstavek besedila naj se spremenita tako, da se bosta 

glasila: 
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»Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije je Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora 
sprejela 

SKLEPE IN PRIPOROČILA 

o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR Sloveniji« 

Besedilo naj se nadaljuje takole: 
»Pri razpravi o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR 

Sloveniji je Skupščina SR Slovenije 

ugotovila :« 

Zadnji odstavek na prvi strani naj se spremeni tako, da se bo glasil: 
»Glede na gornje ugotovitve je Skupščina SR Slovenije zavzela naslednja 

stališča :-« 

Sledi naj besedilo stališč, za njimi pa naj se vnese naslednji stavek: 
»Na podlagi omenjenih ugotovitev in stališč Skupščina SR Slovenije 

nalaga oziroma priporoča:«; 

čemur naj sledijo nalaganja ustreznih obveznosti in priporočila. 
Poleg tega daje komisija še naslednje predloge k besedilu ugotovitev: 
V drugem odstavku 1. točke ugotovitev naj se v prvem stavku črtajo be- 

sede »po mnenju obeh zborov«, ker je že v preambuli povedano, da gre v ce- 
lotnem aktu za stališča oziroma ugotovitve omenjenih dveh zborov in tega 
v besedilu ni treba več ponavljati; razen tega zbora kot pristojna zbora nastopata 
v imenu skupščine in bi se torej lahko reklo »po mnenju skupščine« in ne »po 
mnenju obeh zborov«. 

V istem stavku naj se besede »ukinil dotok prispevka« nadomestijo z bese- 
dama »odpravil prispevek«, v drugem stavku istega odstavka besedi »Instru- 
ment prispevka« z besedo »Prispevek«, besede »ne predstavlja obremenitve« z 
besedama »ne obremenjuje« in besedi »ustvarjene akumulacije« z besedama 
»ustvarjeno akumulacijo«, v tretjem stavku pa beseda »ukinitvijo« z besedo 
»odpravo«. Vse navedene sprememebe so redakcijske narave. 

Prvi stavek druge točke ugotovitev naj se spremeni tako, da se bo glasil: 
»Sodelovanje med občinskimi iif republiškimi skupnimi rezervami in poslovnimi 
bankami je bilo nezadostno.« Formulacija »sodelovanje... je treba povečati« 
je namreč v bistvu že priporočilo, zato bi jo bilo glede na to, da gre za ugoto- 
vitve, bolje nadomestiti s formulacijo »sodelovanje... je bilo nezadostno«, ki 
izraža le ugotovitev. 

Predstavnik predlagatelja se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal. 

Št.: 402-124/68 
Ljubljana, 5. 7. 1968 
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Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora je na seji dne 18. ju- 
nija 1968 obravnaval analizo poslovanja skupnih rezerv gospodarskih organi- 
zacij po zaključnih računih za leto 1967 v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila služba družbenega knjigovodstva, centrala za SR Slo- 
venijo v Ljubljani. 

Na podlagi analize je odbor ugotovil, da je osnovna politika odobravanja 
sredstev iz republiških skupnih rezerv in večine občinskih skupnih rezerv v 
skladu z nameni kakor so bih določeni z zakonskimi predpisi. Teža kreditiranja 
je bila predvsem na pospeševanju dejavnosti gospodarskih organizacij, saj je 
bilo v ta namen porabljeno 58 l0/o sredstev; temu sledijo krediti za sanacijo s 
16,9 '°/o, krediti družbeno-pohtičnim skupnostim z 11,5'%, krediti za kritje 
izgub za minimalne osebne dohodke z 9,9 °/o, za razne naložbe pa 3,7 '°/o. Nekateri 
upravni odbori občinskih skupnih rezerv pa so tudi namensko odobrili kredite 
za obratna sredstva zavodom, kreditirali izplačila polnih osebnih dohodkov, ali 
pa dajali dotacije oziroma kredite za sanacijo gospodarskim organizacijam, ki so 
v likvidaciji. Takih odobravanj sredstev mimo zakonskih predpisov je bilo malo 
in so s tem skušali upravni odbori reševati probleme raznih delovnih organizacij 
svojega območja. Odbor je pozitivno ocenil politiko upravljanja s sredstvi skup- 
nih rezerv, da se namenjajo prvenstveno za financiranje ukrepov za preprečitev 
izgube in menil, da upravni odbori občinskih skupnih rezerv ne bi smeli odo^ 
bravati sredstev mimo zakonskih določil tistim uporabnikom družbenih sredstev, 
ki ničesar niso vplačali v sklad. Sredstva skupnih rezerv vplačujejo samo go- 
spodarske organizacije in se v smislu zakona lahko uporabijo samo za potrebe 
gospodarskih organizacij, ne pa da se prelivajo na področje negospodarstva. 

1. Izraženi so bili tudi dvomi o tem, ali je pravilna politika sklada repu- 
bliških skupnih rezerv gospodarskih organizacij, da financira investicije infra- 
strukturnega ali bazičnega pomena, ki imajo značaj v bistvu povsem novih in- 
vesticijskih odločitev. Ti pomisleki temeljijo na tem, da število gospodarskih 
organizacij, ki poslujejo na robu rentabilnosti oziroma z izgubo, neprestano 
raste, pri čemer ne gre samo za subjektivne slabosti, temveč tudi za taka pod- 
jetja, ki morajo obstati, ki imajo perspektivo in zato upravičeno pričakujejo 
kredite iz sredstev skupnih rezerv, da bi ohranili delovna mesta, ki so jih 
v dosedanji gospodarski izgradnji že ustvarila. 

Odbor je ugotovil, da občinski skladi skupnih rezerv kažejo različen obseg • 
finančnih sredstev; ta različnost je odvisna od različne gospodarske moči po- 
sameznih občin. Zato je intervencijska sposobnost občinskih skupnih rezerv često 
prenizka, saj 32 skladov, kljub sedemletnemu obstoju, ne poseduje niti po 
1 milijon lastnih sredstev, 37 skladov pa uporablja tuja sredstva, to je najete 
kredite. Zaradi velike razdrobljenosti majhnih sredstev občinskih skupnih re- 
zerv so nekateri člani menili, da naj bi se skladi regionalno združevali, kar bi 
zagotovilo smotrnejšo in racionalnejšo uporabo sredstev. Drugi člani odbora pa 
so smatrali, da bi bilo potrebno predhodno proučiti združevanje skladov, ker so 
interesi občin med seboj zelo različni. Medtem ko bi bila neka občina zainte- 
resirana na sanaciji majhnega, perspektivnega podjetja, pa bi lahko dr.uga ob- 
čina zavzela do sanacije negativno mnenje. Člani odbora niso zavzeli dokonč- 
nega stališča do ustanavljanja regionalnih skupnih rezerv, pač pa so menili, 
da bi morali občinski skladi skupnih rezerv med seboj tesneje sodelovati. 

Večje je bilo sodelovanje občinskih skladov skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij s poslovnimi bankami in republiškimi skupnimi rezervami. Pri tem 
pa so nastopile težave, ker so upravni odbori občinskih skupnih rezerv raz- 
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poredili sredstva že v začetku leta, tekom leta pa so si skušali dobiti udeležbo 
republiških skupnih rezerv, zlasti pri sanacijskih kreditih. Ker tudi republiške 
skupne rezerve niso mogle, glede na obseg razpoložljivih sredstev, ugoditi vsem 
zahtevkom, so jih zavrnile, ali pa je bila soudeležba občine samo simbolična. 

Iz analize jasno izstopa neenostnost v politiki odobravanja sredstev, pred- 
vsem pa v pogojih za odobritev. Tako znaša doba 'kreditiranja odobrenih sred- 
stev od enega meseca pa do 25 let, obrestna mera pa se je gibala od 1 °/o do 9 !0/o. 
Glede različnih pogojev, pod katerimi so bili odobreni sanacijski krediti, je bilo 
poudarjeno, da pač ne bi bilo ustrezno, da bi se sredstva odobravala v vseh 
primerih pod enakimi pogoji, ker tudi problemi niso pri vseh gospodarskih 
organizacijah enaki. 

2. Odbor je bil mnenja, da je treba uveljaviti načelo, da so v upravnemu 
odboru republiških skupnih rezerv. zastopani predstavniki izvršnega sveta, go- 
spodaske zbornice, pretežno pa strokovnjaki iz gospodarskih organizacij; v 
upravnih odborih občinskih skupnih rezerv pa predstavniki občinske skupščine, 
poslovne enote službe družbenega knjigovodstva in strokovnjaki iz gospodarskih 
organizacij. Občinske skupščine, ki še nimajo upravnih odborov skupnih rezerv, 
naj jih takoj ustanovijo. V upravnih odborih pa naj bi bile v čim večjem številu 
zastopane gospodarske organizacije. 

Na koncu razprave je odbor ugotovil, da predstavljajo skupne rezerve 
gospodarskih organizacij po ukinitvi družbenih investicijskih skladov in stano- 
vanjskih skladov tehten nebančni instrument, ki lahko pomaga družbeno-poli- 
tičnim skupnostim pri reševanju gospodarske in finančne problematike na nji- 
hovem območju. Zato bi bila po mnenju odbora storjena velika napaka, če bi se 
skladi v težnji za povečanjem individualne podjetniške akumulativnosti ukinili, 
ali pa, da bi se spremenila razmejitev prispevka skupnih rezerv v škodo ob- 
činskih skupnih rezerv. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Ceneta Matičiča. 

St.: 402-124/68 
Ljubljana, dne 20. 6. 1968 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora je na 
1. seji dne 13. junija obravnaval poročilo o gospodarjenju s sredstvi skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij po zaključnih računih za leto 1967 v SR Slo- 
veniji, ki ga je pripravila služba družbenega knjigovodstva v Ljubljani, cen- 
trala za SR Slovenijo. 

Odbor je na podlagi analize ugotovil, da je osnovna politika odobravanja 
sredstev iz republiških skupnih rezerv in tudi iz večine občinskih skupnih 
rezerv v skladu z nameni, kakor so bili določeni z ustanovitvijo. Odbor je 
pozitivno ocenil politiko odobravanja, da se sredstva odobravajo predvsem za 
financiranje ukrepov za preprečitev izgub in saniranje obstoječih obratov in 
ne toliko za kritje ugotovljenih izgub gospodarskih organizacij. Praktično gre 
torej predvsem za vlaganje v preventivne namene. Vendar pa je po nekaterih 
občinah upravljanje s sredstvi skupnih rezerv še dokaj neurejeno, niti ni uprav- 
nih odborov, sredstva se odobravajo tudi raznim zavodom in ustanovam, torej 
gre oelo za prelivanje sredstev gospodarstva na negospodarska področja itd. 

Iz analize jasno izstopa neenotnost v politiki odobravanja sredstev glede 
obrestne mere kot tudi odplačilnih rokov. Na odboru so bila izražena različna 
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mnenja o tem, ali je prav, da se odobravajo sredstva pod tako različnimi po- 
goji, po obrestni meri 1—9%> in na rok od enega meseca pa do 25 let. Enotno 
pa je mnenje odbora, da bi morali vsi upravni odbori skupnih rezerv odobra- 
vati sredstva le na podlagi izdelanega sanacijskega programa. 

Rezultati vlaganj sredstev skupnih rezerv v mnogih primerih niso takoj 
vidni. "Večina primerov vodijo upravni odbori skladov posebno skrb za varnost 
naložb. Vsekakor pa bi morali upravni odbori spremljati poslovne rezultate 
vseh tistih gospodarskih organizacij, katerim so bila odobrena sredstva iz skla- 
dov skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Po mnenju odbora bi morali 
imeti upravni odbori tudi možnost interveniranja v gospodarski organizaciji, 
če ne bi dosegla rezultatov, predvidenih v sanacijskem programu. 

Odbor sodi, da so skladi Skupnih rezerv gospodarskih organizacij koristni 
in potrebni in da bi bila storjena velika napaka, če bi se skladi v težnji za 
povečanjem individualne podjetniške akumulacije ukinili. Problem je namreč 
predvsem v tem, da gospodarstvu kot celoti ostaja premalo, ne pa v prelivanju 
sredstev, kar se dogaja skozi sklade skupnih rezerv gospodarskih organizacij. 

Odbor je določil za poro&valca na seji zbora poslanca Staneta Punger- 
čarja. 

St.: 402-124/68 
Ljubljana, 24. 6. 1968 

Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora je na seji dne 1. julija 
1968 sklenil, da bo predlagal republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine 
SR Slovenije sprejem sklepov k poslovanju Skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij v SR Sloveniji. 

Kot osnova za sestavo sklepov so služile razprave v odborih in zborih k 
zaključnemu računu republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij v 
letu 1967 in razprave v odborih republiškega in gospodarskega zbora k analizi 
poslovanja skupnih rezerv gospodarskih organizacij po zaključnih računih 
za leto 1967 v SR Sloveniji. 

Pri sestavi sklepov je odbor upošteval naslednja načela: 
— skupne rezerve gospodarskih organizacij so koristne in potrebne in bi 

bila storjena velika napaka, če bi se zmanjšal ali ukinil dotok prispevka. Po 
mnenju odbora tudi ni potrebna nobena sprememba republiških in občinskih 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij v udeležbi tega prispevka; 

— sredstva skupnih rezerv naj se namenjajo predvsem za razne sanacije, 
za rekonstrukcijo in modernizacijo obstoječih kapacitet; v nobenem primeru 
pa ne za novogradnje, ki se morajo financirati iz drugih virov; 

— okrepiti je treba sodelovanje med občinskimi in republiškimi skupnimi 
rezervami gospodarskih organizacij in poslovnimi bankami, kakor tudi med 
samimi občinskimi skupnimi rezervami; 

— sredstva naj se odobravajo le na podlagi utemeljitev, podanih v inve^ 
sticijskem programu, pri čemer naj upravni odbori skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij stalno spremljajo rezultate tistih gospodarskih organizacij, v katera 
so bila vložena sredstva skupnih rezerv; 

— v upravnih odborih tako republiških, kot tudi občinskih skupnih rezerv 
morata vsaj dve tretjini članov zastopati gospodarstvo. 
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Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora predlaga republi- 
škemu in gospodarskemu zboru, da sprejmeta predlog sklepov o poslovanju 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR Sloveniji. 

Za svojega predstavnika, ki bo sodeloval pri delu skupščinskih teles, je 
odbor določil poslanca Ceneta Matičiča. 

Št.: 402-124/68 
Ljubljana, dne 2. 7. 1968 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora — 
dodatno poročilo z dne 9. 7. 1968, št. 402-124/68 

PREDLOG ZAKONA 

o katastru komunalnih naprav 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Kataster komunalnih naprav je zbirna tehnična evidenca o komunalnih 
napravah in objektih v posameznem naselju. 

2. člen 

V katastru komunalnih naprav se evicfentirajo podatki o primarnem in 
sekundarnem podzemnem, površinskem in nadzemnem omrežju vodovoda, ka- 
nalizacije, plina, elektrike, javne razsvetljave, telefona, telegrafa in toplovoda 
s pripadajočimi objekti ter podatki o opremljenosti ulic, javnih cest in trgov. 

Po sklepu občinske skupščine se v katastru komunalnih naprav lahko 
evidentirajo tudi podatki o drugih komunalnih objektih v naselju, kot so parki, 
zelenice, športni in rekreacijski objekti, podzemne in nadzemne cisterne za 
tekoča goriva in olja ter podobno. 

3. člen 

Kataster komunalnih naprav se vodi za naselja, za katera se po urbani- 
stičnem programu izdela urbanistični oziroma zazidalni načrt. 

V naseljih in na območjih, za katera je predviden samo urbanistični red, 
se komunalne, energetske, telefonske in telegrafske naprave evidentirajo v 
načrtih in kartah izmeritve zemljišč po postopku, ki je z veljavnimi predpisi 
določen za izmeritev zemljišč. 

4. člen 

Organom in organizacijam je za njihove potrebe dovoljen vpogled v po- 
datke katastra komunalnih naprav. 

5. člen 

Za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav skrbi občina. 
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6. člen 

Komunalne in druge delovne organizacije, ki upravljajo naprave in objekte 
iz 2. člena tega zakona, vodijo o njih kataster za svoje potrebe. 

Kataster, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge 
delovne organizacije, mora biti izdelan po vsebini, v obsegu in na tak način, 
da je mogoče njegove podatke neposredno uporabiti tudi za kataster komu- 
nalnih naprav ter za vzdrževanje načrtov in kart izmeritve zemljišč. 

II. IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV 

7. člen 

Geodetska podloga za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav 
je topografsko-katastrski načrt s horizontalnim in višinskim prikazom zem- 
ljišč ter s prikazom parcel. 

Za registracijo komunalnih, energetskih, telefonskih in telegrafskih naprav 
v naseljih, za katera se ne izdela kataster komunalnih naprav, se kot geodetska 
podloga uporabi veljavni katastrski načrt, za območja zunaj naselij pa osnovna 
državna karta. 

8. člen 

O napravi oziroma objektu, ki se evidentira v katastru komunalnih na- 
prav, se vodijo tile podatki: 

1. topografska horizontalna in višinska lega; 
2. dimenzije in površina oziroma prostornina; 
3. material, iz katerega je zgrajena naprava oziroma objekt. 

9. člen 

Kataster komunalnih naprav obsega: 
1. topografsko-katastrski načrt, s horizontalnim in višinskim prikazom lege 

komunalnih naprav in objektov; 
2. podolžne in karakteristične prečne profile komunalnih vodov po ulicah, 

cestah in trgih; 
3. inventarni list komunalnih naprav in objektov po ulicah, cestah in trgih 

oziroma po posameznih napravah ali objektih; 
4. sumarnik inventarnih listov za naselje; 
5. pregleden prikaz situacije komunalnih naprav in objektov za naselje. 

10. člen 

Dela za izdelavo katastra komunalnih naprav opravljajo delovne orga- 
nizacije, ki so ustanovljene za dejavnost izmeritve zemljišč. 

11. člen 

Državni organi, delovne in druge organizacije morajo delovni organizaciji, 
ki izdeluje kataster komunalnih naprav oziroma ki opravlja izmeritev naprav 
iz drugega odstavka 3. člena tega zakona, dati potrebne podatke o svojih 
napravah in objektih ter ji omogočiti geodetske meritve. 
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12. člen 

Kataster komunalnih naprav vodi in vzdržuje občinski upravni organ, ki je 
pristojen za geodetske zadeve. 

13. člen 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je dolžan na zahtevo 
izdajati organom in organizacijam za notranje potrebe prerise in prepise iz 
operata katastra komunalnih naprav. 

14. člen 

Vzdrževanje katastra komunalnih naprav obsega spremljanje in ugotav- 
ljanje sprememb, ki nastajajo z novo graditvijo, rekonstrukcijo in opustitvijo 
komunalne naprave oziroma objekta, ter izvedbo ugotovljenih sprememb v 
operatu katastra komunalnih naprav. 

15. člen 

Komunalne in druge delovne organizacije, ki upravljajo naprave in objekte 
iz 2. člena tega zakona, morajo za geodetske zadeve pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu prijaviti vsako spremembo glede nove graditve, rekonstruk- 
cije ali opustitve naprave oziroma objekta, in sicer najpozneje v tridesetih 
dneh po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja oziroma pOi izvršeni spremembi. 

Prijavi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen geodetski načrt situacije 
naprave ali objelkta po spremembi. 

16. člen 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora izvesti v ope- 
ratu katastra komunalnih naprav oziroma v načrtih in kartah izmeritve zem- 
ljišč vsako spremembo, ki je prijavljena po prejšnjem členu, in sicer najpo- 
zneje v tridesetih dneh po prejemu prijave. 

III. KATASTER, KI GA O SVOJIH NAPRAVAH IN OBJEKTIH VODIJO 
KOMUNALNE IN DRUGE DELOVNE ORGANIZACIJE 

17. člen 

Kataster, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge 
delovne organizacije, se izdela za celotno območje, na katerem so te naprave 
oziroma objekti. 

18. člen 

Za izdelavo in vzdrževanje katastra, ki ga o svojih napravah in objektih 
vodijo komunalne in druge delovne organizacije, veljajo tehnični normativi za 
kataster komunalnih naprav. 

19. člen 

Državni organi, delovne in druge organizacije so dolžne dati komunalni 
ali drugi delovni organizaciji, ki izdeluje kataster o svojih napravah in objektih, 
podatke o teh napravah in objektih, če z njimi razpolagajo, ter ji omogočiti 
geodetske meritve, če so te naprave in objekti na njihovem zemljišču. 
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IV. KAZENSKE DOLOČBE 

20. člen 

Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna ali 
druga organizacija: 

1. če na zahtevo ne da podatkov, ki so potrebni za izdelavo katastra 
komunalnih naprav, ali če ne omogoči geodetske meritve naprav in objektov 
(11. in 19. člen); 

2. če v predpisanem roku ne prijavi spremembe po 15. členu tega zakona; 
3. če ne vodi katastra o svojih napravah in objektih po določbah tega 

zakona (6., 17. in 18. člen). 
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 500 

dinarjev tudi odgovorna oseba delovne ali druge organizacije, ki stori ali opusti 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Dokler ne bo izdelana osnovna državna karta, se komunalne naprave in 
objekti na območjih zunaj naselij lahko evidentirajo v veljavnih katastrskih 
načrtih. 

22. člen 

Republiški sekretar za, urbanizem predpiše na predlog geodetske uprave 
SR Slovenije najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona: 

1. tehnične normative za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih 
naprav in katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in 
druge delovne organizacije; 

2. navodilo o načinu in postopku za izdelavo in vzdrževanje katastra komu- 
nalnih naprav; 

3. navodilo o tem, kaj se šteje za primarno in sekundarno omrežje komu- 
nalnih naprav in objektov. 

23. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

ORAZLOZITEV 
UVOD 

Ob relativno visoki stopnji komunalne opremljenosti mest in naselij v SR 
Sloveniji ter intenzivni komunalni dejavnosti v zadnjih desetletjih ugotav- 
ljamo, da razvoj komaj dohiteva najnujnejše potrebe. Zato je v bližnji bodoč- 
nosti pričakovati še večji razmah komunalne dejavnosti vseh vrst in občutno 
povečanje omrežja komunalnih naprav in objektov. Taka perspektiva narekuje 
načrtnost na tem področju. Zato je nujna evidenca obstoječega stanja. 

Komunalno opremljanje mest in naselij se je v bližnji in še posebej v 
daljni preteklosti razvijalo dokaj nenačrtno in mimo splošnih urbanističnih 
zasnov. Šele v zadnjem času vključujemo načrtno komunalno opremljanje kot 
element prostorskega urejanja. 
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Na področju komunalnega gospodarstva je občuten razkorak med razveja- 
nostjo omrežja in objektov ter komunalne dejavnosti na eni strani ter že ne- 
vzdržnim pomanjkanjem evidence o obstoječem stanju na drugi strani. Za 
izdelavo te evidence so bile vedno objektivne težave, saj je ni možno ostvariti 
z enostavnim popisom, temveč so potrebna merjenja, in raziskave podzemnih 
napeljav in objektov. Tudi evidenca o komunalnem omrežju na površini in 
nad površino zemlje ni urejena, čeprav o tem obstajajo podatki v raznih orga- 
nih in organizacijah, ki pa so večinoma parcialni in tehnično nepopolni. 

Tako danes ne razpolagamo s potrebno osnovo za načrtno komunalno 
opremljanje mest in naselij in zato ne moremp dosledno uresničiti ciljev, po- 
stavljenih v zakonu o urbanističnem planiranju. 

Nepoznavanje podatkov o legi napeljav in objektov pod zemljo pa zavira 
tudi izvajanje komunalnih del, saj pogosto povzroča poškodbe obstoječih insta- 
lacij in tudi nesreče. Prav tako pa pomanjkanje evidence povzroča pogoste in 
drage spremembe zazidalnih zasnov in celo povečane stroške graditve. 

Da je evidenca o komunalnih napravah in objektih nujna, kažejo primeri 
Ljubljane, Beograda, Kranja, Jesenic, Postojne, Maribora in Nove Gorice, kjer 
so začeli pripravljati te evidence. Ta dela se za sedaj izvajajo neusklajeno in 
nesistematično, kar zmanjšuje njihovo uporabnost. Nujno je posredovanje 
družbe, da se to področje dejavnosti uredi s predpisi. Skupščina SR Slovenije 
je z družbenim planom razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970 določila, da 
se za naselja uredijo katastri komunalnih naprav in da se sprejme ustrezen 
zakon. Poleg tega je z zakonom o komunalnih delovnih organizacijah, ki oprav- 
ljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, že uvedeno obvezno vodenje 
zbirnega katastra komunalnih naprav. Z istim zakonom je komunalnim delov- 
nim organizacijam naloženo, da o svojih napravah vodijo ustrezen kataster. 
Zato bo predlagani zakon le nadaljevanje že začete družbene intervencije na 
področju evidentiranja komunalnih naprav in objektov. 

Kataster komunalnih naprav bo eno od temeljnih področij enotnega sistema 
geodetskih prostorskih evidenc, ki ga sestavljajo: geodetske podloge, kataster 
zemljišč, kataster komunalnih naprav, kataster zgradb in bonitiranje zemljišč. 
Iz podatkov, zagotovljenih v okviru tega sistema, se bodo izdelali generalizirani 
številčni in grafični prikazi posameznih ali skupine elementov v taki obliki, da 
bodo neposredno uporabni za posamezne uporabnike. 

S katastrom komunalnih naprav ter vzporedno z njim s katastrom, ki ga 
o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije, 
bomo dosegli naslednje: 

— družbeno-politične skupnosti bodo razpolagale s preglednimi podatki o 
obstoječem stanju za potrebe komunalnega opremljanja in bodo lahko realneje 
planirale stroške za komunalno dejavnost; 

— s podatki katastra komunalnih naprav bo omogočena valorizacija komu- 
nalnih naprav in objektov; s tem se bo dobila realnejša podlaga za določanje 
komunalnega prispevka za uporabo mestnega zemljišča; 

— z zbirnim prikazom lege komunalnih naprav se bodo preprečila nepo- 
trebna prekopavanja mestnih ulic, poškodbe instalacij in nesreč; 

— zazidalnih načrtov v fazi izvajanja ne bo potrebno spreminjati; 
— projektantom bo dana zanesljiva osnova za izdelavo projektov; 
— v primerih naravnih nesreč in za potrebe narodne obrambe bodo na 

razpolago pregledni in situativno točni podatki o celotnem omrežju komunal- 
nih naprav in objektov; 
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— samo na podlagi zbirnega katastra komunalnih naprav bo možno zado- 
stiti upravnim zahtevam glede lokacijske dokumentacije po zakonu o urbani- 
stičnem planiranju. 

Škoda, ki nastaja zaradi nepotrebnih prekopavanj cest, poškodb instalacij, 
nepravilno dimenzioniranih komunalnih naprav in spreminjanja zazidalih na- 
črtov ter projektov, znaša po podatkih organov geodetske službe in gospodarske 
zbornice po grobi oceni letno 500 milijonov starih dinarjev. Pri tem ni upošte- 
vana škoda, ki nastaja zaradi nezanesljivih prostorskih odločitev, pomanjkljivih 
podatkov za ukrepanje pri naravnih in drugih nesrečah in podobno, kar je 
praktično neizmerljivo. 

OPIS PREDLAGANEGA SISTEMA 

V uvodu je omenjeno, da bo kataster komunalnih naprav eno od temeljnih 
področij v sistemu geodetskih prostorskih evidenc. Ta sistem omogoča v mestih 
in naseljih vzpostavitev kompleksne tehnične dokumentacije o fizičnem stanju 
v prostoru, oblikovane v ustreznih geodetskih atlasih. Ta dokumentacija je 
osnova za planiranje in urejanje prostora ter podlaga za upravne in pravne 
akte v zvezi s prostorom. 

Kataster komunalnih naprav je v predlaganem sistemu zbirna tehnična 
evidenca o vseh komunalnih napravah in objektih v mestih in naseljih, za 
katera je določeno, da se izdela urbanistični oziroma zazidalni načrt. 

V naseljih, za katera bo veljal samo urbanistični red, in na območjih zunaj 
naselij se ne bo izdelal zbirni kataster. Komunalne, energetske, telefonske in 
telegrafske naprave, ki so na teh območjih in naseljih, bodo registrirane v 
načrtih izmeritve zemljišč po postopku, ki je predpisan v temeljnem zakonu 
o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru. Ta evidenca ne bo imela značaja 
katastra, ker se za te naprave in objekte ne bodo vodili inventarni listi in drugi 
dokumenti, ki so bistveno obeležje katastra. Nujno pa je, da se ta evidenca 
vodi kot neobhoden podatek za prostorsko planiranje in urejanje. 

Za pravilno in nemoteno funkcioniranje zbirnega katastra komunalnih 
naprav je bistven obstoj katastra, ki ga za svoje potrebe vodijo o svojih napra- 
vah in objektih komunalne in druge delovne organizacije. Ta kataster morajo 
voditi vse tiste delovne organizacije, katerih naprave in objekti se evidentirajo 
v zbirnem katastru komunalnih naprav. Na podlagi katastra komunalnih in 
drugih organizacij se bo vzdrževal zbirni kataster. Spremembe glede nove 
gradnje ali opustitve naprave ah objekta bodo ugotavljale in tehnično obdelale 
delovne organizacije, v zbirnem katastru pa se bodo registrirale situacije po 
spremembi s pomočjo geodetskega načrta, ki ga delovna organizacija dostavi 
upravnemu organu. 

Za izdelavo obeh katastrov so enotni tehnični normativi in enoten tehnični 
postopek v pridobivanju terenskih podatkov in v pisarniški obdelavi. Zbirni 
kataster je le projekcija posameznih katastrov komunalnih organizacij na isto 
osnovo. 

Zbirni kataster komunalnih naprav in objektov bo vodil občinski upravni 
organ, ki je pristojen za geodetske zadeve. Ta organ že vodi zemljiški kataster, 
v perspektivi pa bo vodil celotno evidenco o stanju v prostoru v sistemu geo- 
detskih prostorskih evidenc. 

Za vodenje katastra komunalnih naprav v večini primerov ne bo potrebno 
zvišati števila delavcev v občinskih organih geodetske službe. 
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STROŠKI ZA IZDELAVO IN VZDRŽEVANJE 

1. Izdelava 

Po kalkulaciji je potrebno izdelati kataster komunalnih naprav na po- 
vršini 29 000 ha. 

Izdelava zbirnega katastra se opravi na osnovi katastra komunalnih na- 
prav in objektov, katerega so dolžne izdelati komunalne delovne organizacije 
zaradi načrtnega gospodarjenja in rednih vzdrževalnih del v skladu z zakonom 
o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega druž- 
benega pomena. Izdelava zbirnega katastra, ki se financira iz proračunov občin, 
bo stala okoli 600 milijonov starih dinarjev. 

V večini občin imajo naselja, za katera se bo izdelal kataster komunalnih 
naprav, redko komunalno opremljenost in so površinsko majhna. V teh pri- 
merih bo stala izdelava zbirnega katastra od 3 do 5 milijonov S din. Sorazmerno 
opremljenosti in površini se ti stroški večajo; nekatera večja mesta pa so se 
izdelave katastra že lotila. 

Predvidevamo, da bo kataster komunalnih naprav izdelan v 5 letih v celi 
SR Sloveniji. 

Na območjih, kjer bodo po programu geodetskih del za obdobje 1968 do . 
1970 izdelani novi geodetski načrti, bo kataster komunalnih naprav izdelan 
vzporedno, kar pomeni okoli 15-odstotno prihranitev v stroških. 

2. Vzdrževanje 

Stroški za vzdrževanje katastra, ki ga o svojih napravah in objektih 
vodijo komunalne delovne organizacije, znašajo po kalkulaciji 0,5 °/o investi- 
cijskih stroškov. 

Za vzdrževanje zbirnega katastra komunalnih naprav bodo stroški prak- 
tično neznatni. 

OSNOVNE POSTAVKE ZAKONA 

1. Zakonski predlog izhaja iz pravnega stanja, s katerim je kataster 
komunalnih naprav ter kataster, ki ga o svojih napravah vodijo komunalne 
delovne organizacije, zakonsko že uveden z 19. členom zakona o komunalnih 
delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega druž- 
benega pomena (Ur. list SRS, št. 16/67). Zato predlog ne vsebuje določila, S 
katerim se v SRS uvajata omenjena katastra, temveč samo razširja obvezno 
vodenje katastra na vse tiste delovne organizacije, ki upravljajo naprave in 
objekte, ki se evidentirajo v zbirnem katastru. 

2. Z zakonskim predlogom se v celoti ureja področje zbirnega katastra 
komunalnih naprav, medtem ko se za kataster, ki ga o svojih napravah vo- 
dijo komunalne in druge delovne organizacije, določajo samo načela in teh- 
nične osnove, na podlagi katerih bo ta kataster možno neposredno uporabiti 
za vodenje zbirnega katastra (6. in 18. člen.) 

3. Zakonski predlog nalaga vodenje zbirnega katastra samo za naselja, 
za katera bo izdelan urbanistični oziroma zazidalni načrt. Evidentiranje komu- 
nalnih, energetskih, telefonskih in telegrafskih napeljav in objektov v drugih 
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naseljih in zunaj naselij bo potekalo v okviru sistema, ki je za področje izme- 
ritve zemljišč že določen z veljavnimi predpisi (3. člen.) 

Vodenje katastra komunalnih naprav na območju zunaj naselij in v manj- 
ših naseljih ne bi bilo upravičeno zaradi male gostote napeljav. 

4. Zakonski predlog našteva omrežje komunalnih naprav in drugih naprav 
ter objektov, ki se morajo evidentirati v zbirnem katastru. Občinam pa daje 
možnost, da po enotnem tehničnem sistemu evidentirajo v tem katastru tudi 
podatke o parkih, zelenicah, rekreacijskih in drugih objektih. Fakultativnost 
tega določila izhaja iz različnih pogojev v posameznih naseljih (2. člen.) 

5. Z določili zakonskega predloga se obvezujejo državni organi in delovne 
organizacije, da dajo izdelovalcu katastra komunalnih naprav in katastra, ki 
ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organiza- 
cije, vse potrebne podatke, če z njimi razpolagajo (11. in 19. člen.) Določilo 
je nujno-, da ne bi prihajalo do nepotrebnih merjenj, ker posamezni organi in 
organizacije razpolagajo s podatki o situaciji podzemnih naprav in objektov. 

6. Zakonski predlog obvezuje komunalne in druge delovne organizacije, ki 
vodijo kataster o svojih napravah in objektih, da prijavijo občinskemu uprav- 
nemu organu zia geodetske zadeve vsako spremembo o novi gradnji, rekon- 
strukciji ali opustitvi naprave oziroma objekta. Prijavi priložijo geodetski načrt 
situacije po spremembi. Na ta način se prepreči dvakratno tehnično opravilo 
za registriranje nove naprave oziroma objekta, ker se enkratni podatki upo- 
rabijo za vzdrževanje katastra pri komunalnih organizacijah in za vzdrževanje 
zbirnega katastra (15. člen.) V predlogu je določen tudi rok za vlaganje prijav, 
ki začne teči z dnem, ko je izdano pravnomočno uporabno dovoljenje po do- 
ločbah temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov, oziroma po izvršeni 
spremembi, če v danem primeru ni potrebno uporabno dovoljenje. 

7. Kataster komunalnih naprav in kataster, ki ga o svojih napravah in 
objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije, morata biti vključena 
v enoten sistem geodetskih prostorskih evidenc. Zato določa zakonski predlog 
enotnost geodetskih podlog in enotne tehnične normative (6., 7. in 18. člen.) 

8. Z zakonskim predlogom se predpisujejo samo najnujnejša vsebina in 
neobhodna tehnična določila, ki jamčijo za enotnost na celotnem območju SR 
Slovenije (obvezni dokumenti, geodetske podloge, enotnost, tehničnih norma- 
tivov — 8. in 9. člen.) 

9. Kataster komunalnih naprav ne bo dostopen širši javnosti, temveč 
samo državnim organom in delovnim organizacijam, ki potrebujejo podatke za 
namene prostorskega planiranja in urejanja, komunalnega opremljanja, pro- 
jektiranja in gradnje ter za potrebe narodne obrambe in civilne zaščite. Ker pa 
kataster komunalnih naprav vsebuje elemente državne in vojaške tajnosti 
(telekomunikacijske naprave), ne more biti dostopen občanom (4. in 13. člen). 

10. Za kataster komunalnih naprav skrbi občina, in sicer glede izdelave 
in vzdrževanja. Sama izdelava zbirnega katastra bo koordinirana z izdelavo 
katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne 
organizacije (5. člen). 

11. Predlog predvideva, da operativna dela izdelave katastra komunalnih 
naprav —• zbirnega katastra opravljajo le delovne organizacije, ustanovljene za 
dejavnost izmeritve zemljišč. To določilo je v skladu s temeljnim zakonom 
o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru. 
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DOSEDANJE OBRAVNAVE 

Javna razprava o katastru komunalnih naprav in objektov poteka že ,od 
junija 1967. leta. Prvotni osnutek zakona je bil obravnavan na sestankih in 
konferencah s predstavniki geodetske službe v občinah, s predstavniki geodet- 
skih in komunalnih delovnih organizacij ter s predstavniki republiške gospo- 
darske zbornice. Nato je osnutek obravnaval odbor izvršnega sveta za komunal- 
na vprašanja in socialno politiko ter izvršni svet. Po obravnavi osnutka zakona v 
ustreznih odborih republiških zborov in zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SRS je bil osnutek zakona poslan v obravnavo vsem občinskim skupščinam. 

Republiški in organizacijsko-politični zbor skupščine SRS sta 12. 3. 1968 
obravnavala osnutek zakona ter pripombe in amandmaje občinskih skupščin in 
poslancev. 

Predloženi zakonski predlog upošteva sklepe skupščinskih zborov. 
Večina pripomb iz javne razprave je bilo upoštevanih pri sestavljanju 

osnutka za razpravo v skupščinskih odborih. Bile pa so tudi pripombe posamez- 
nih organov in organizacij, ki niso bile upoštevane. Najpomembnejše od teh 
pripomb so bile: 

nekateri organi geodetske službe v občinah so bili mnenja, da naj bi se 
v katastru komunalnih naprav evidentirali samo komunalni vodi, ne pa tudi 
objekti in podatki o opremljenosti ulic. Ta pripomba ni bila upoštevana, ker 
moramo s katastrom komunalnih naprav dobiti celotno sliko komunalne oprem- 
ljenosti ulice kot podlago za racionalno gospodarjenje na komunalnem področju; 

združeno podjetje za PTT promet in republiški sekretariat za narodno 
obrambo sta imela pomisleke glede varovanja tajnosti podatkov PTT omrežja. 
Predlog, da se v katastru komunalnih naprav ne bi evidentirali podatki o PTT 
omrežju, ni bil upoštevan, ker bi s tem v evidenci komunalnih naprav manjkali 
bistveni podatki in bi sam kataster v veliki meri izgubil na uporabnosti in 
namenu. Da pa bi se zaščitili interesi tajnosti, je bilo že v osnutku zakona dolo- 
čeno, da se podatki izdajajo le organom in organizacijam, ne pa tudi občinam. 
Občani bodo lahko dobili te podatke prek lokacijske dokumentacije, kar za 
njihove potrebe zadošča; 

nekateri organi geodetske službe in občinska skupščina Novo mesto so 
zahtevali, da naj bi dela za izdelavo katastra komunalnih naprav opravljali tudi 
upravni organi za geodetske zadeve oziroma delovne organizacije, ki imajo za 
to usposobljene strokovnjake. Ta zahteva ni bila upoštevana iz tehle razlogov: 

— izdelava katastra komunalnih naprav je izmeritev ter je vezana na izde- 
lavo topografsko-katastrskih načrtov; 

po 4. členu temeljnega zakona o izmeritvi zemljišč in zemljiškem kata- 
stru (Ur. list SFRJ, št. 15/65) lahko opravljajo dela izmeritve le organi in orga- 
nizacije, ki so ustanovljene za to dejavnost; 

izdelava katastra komunalnih naprav mora biti opravljena v čimkrajšem 
roku, to pa lahko zagotovijo le specializirane geodetske delovne organizacije. 

Pripombe in sklepi republiškega in organizacijsko-političnega zbora Skup- 
ščine SRS z dne 12. 3. 1968 glede osnutka zakona pa so v celoti upoštevane 
in vnesene v zakonski predlog. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 13. ju- 
nija 1968 obravnavala predlog zakona o katastru komunalnih naprav, ki ga je 
skupščini predložil izvršni svet. 

Komisija že ob obravnavi osnutka ni imela načelnih pripomb, njena stališča 
glede sprememb, predlaganih ob obravnavi osnutka, pa so bila tako ob spre- 
jemanju osnutka na sejah pristojnih zborov kot tudi v predlogu zakona, izde- 
lana na podlagi stališč teh zborov, upoštevana. Zato komisija k predlogu zakona 
ni imela načelnih pripomb. 

Komisija je bila seznanjena tudi s skupnimi amandmaji odbora za orga- 
nizacij sko-politična vprašanja in odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve republiškega zbora. K amandmaju, s katerim se v be- 
sedilu prvega odstavka 2. člena med besedi »plina, elektrike« vneseta besedi 
»tekočih goriv«, ni imela pripomb. Z amandmajem obeh odborov k 11. in 19. 
členu, po katerem naj bi v teh dveh členih besede »Državni organi, delovne in 
druge organizacije« zamenjali z besedami »Organi in organizacije« (formulacija 
iz 4. in 13. člena), pa se komisija ni strinjala. Formulacija »organi in organiza- 
cije« je namreč zlasti v 4. in 13. členu preohlapna in nejasna, zaradi česar jo je 
po mnenju komisije treba tam spremeniti — prav tako pa ni razloga, da bi jo 
vnašali v 11. in 19. člen, ker je njuna sedanja formulacija boljša. 

Komisija je k posameznim členom predlagala naslednje amandmaje: 

K 4. in 13. členu: 
Besede »Organom in organizacijam« se nadomestijo z besedami »Državnim 

organom in delovnim organizacijam«. 
Formulacija v besedilu predloga je po mnenju komisije preohlapna, ker bi 

bili z njo zajeti najrazličnejši organi in organizacije brez omejitve. Predlagana 
dopolnitev je v skladu s tem, kar je rečeno v obrazložitvi predlagatelja pod 
naslovom »Osnovne postavke zakona« v 9. točki, kjer se izrecno navaja, da 
»kataster komunalnih naprav ne bo dostopen širši javnosti, temveč samo držav- 
nim organom in delovnim organizacijam, ki potrebujejo podatke za namene 
prostorskega planiranja in urejanja, komunalnega opremljanja, projektiranja 
in gradnje ter za potrebe narodne obrambe in civilne zaščite«. Predlagana do- 
polnitev 4. in 13. člena se razlikuje od formulacije v 11. in 19. členu (»Državni 
organi, delovne in druge organizacije«) zato, ker se s 4. in 13. členom ureja 
nekaj drugega, namreč pravica do vpogleda v podatke katastra oziroma do pre- 
risov in prepisov iz njega, kar pa pride v poštev le za državne organe in delovne 
organizacije. 

K 6. členu: 
V drugem odstavku se besede »po vsebini, v obsegu in na tak način« za- 

menjajo z besedami »glede vsebine, obsega in načina tako«. 
Iz predlagane spremembe je jasneje razvidno, da mora biti kataster, ki ga 

o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije, 
glede vseh treh vidikov (glede vsebine, obsega in načina izdelave) izdelan na ta 
način, da je mogoče njegove podatke neposredno uporabiti tudi za kataster 
komunalnih naprav. 
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K 20. členu: 
Črta se 3. točka prvega odstavka. 
Obveznost, voditi kataster, je bila za komunalne organizacije določena z 

zakonom o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno de- 
javnost posebnega družbenega pomena (Ur. list SRS št. 16/67), vendar brez 
vsakega roka, za druge delavne organizacije pa se uvaja šele z zakonom o 
katastru komunalnih naprav, katerega predlog prav tako ne vsebuje nobenega 
roka za izvršitev te obveznosti. Zato bi bilo nelogično, da bi bile delovne orga- 
nizacije osmi dan po objavi zakona že lahko kaznovane, ker ne vodijo katastra, 
zlasti še, ker se celo izdaja predpisov za izvrševanje zakona predvideva šele en 
mesec po uveljavitvi zakona. Komisija je v amandmaju k 21. členu sicer pred- 
lagala določitev roka, v katerem morajo delovne organizacije uskladiti vodenje 
katastra z določbami tega zakona, vendar je bila mnenja, da tudi v tem primeru 
za nespoštovanje zakona ni treba določati denarne kazni, ker je izvajanje teh 
določb v lastnem interesu teh delovnih organizacij. 

K 21: členu: 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Komunalne in druge delovne 

organizacije, ki vodijo kataster o svojih napravah in objektih, morajo uskladiti 
vodenje katastra z določbami tega zakona najkasneje v dveh letih po izdaji 
izvršilnih predpisov iz 22. člena tega zakona.« 

Do te dopolnitve je prišlo na iniciativo predstavnika republiškega sekreta- 
riata za urbanizem. Uskladitev namreč ni možna v kratkem roku, zato je ko- 
ristno, da je rqk v zakonu določen. 

Predstavnik izvršnega sveta se je z vsemi navedenimi amandmaji strinjal. 

Št.: 45-1/68 
Ljubljana, 13. 6. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 25. junija 1968 obravnaval amandmaje k predlogu zakona o katastru komu- 
nalnih naprav, ki sta jih sprejela zakonodajno-pravna komisija na seji dne 
13. junija 1968 in odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organiza- 
cijsko-političnega zbora na seji dne 17. junija 1968. 

Odbor se je strinjal z amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 4., 13., 
6., 20. in 21. členu. Strinjal pa se je tudi z amandmaji, ki jih je dal odbor za 
vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora in 
sicer: 

K 11. členu: V prvi vrsti se za besedo »organizacije« vstavita še besedi 
»ter občani«. 

Po mnenju odbora je treba tudi zavezati tiste občane, ki imajo naprave ali 
objekte iz 2. člena zakona, da dajo potrebne podatke delovni organizaciji, ki 
izdeluje kataster komunalnih naprav. Po drugem odstavku 2. člena tega zakon- 
skega predloga je namreč možno, da imajo tudi posamezni občani v lasti komu- 
nalne objekte, ki jih je treba evidentirati v katastru komunalnih naprav. 

K 19. č 1 e n u : V prvi vrsti se za besedo »organizacije« vstavita še besedi 
»ter občani«. 

Dopolnitev je potrebna iz istih razlogov, kot pri amandmaju k 11. členu. 
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K 20. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Z denarno kaznijo 
do 500 din se kaznuje občan, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.« 

Dopolnitev je potrebna glede na amandmaja k 11. in 19. členu. 
Predstavnik predlagatelja se je z navedenimi amandmaji strinjal. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o katastru 

komunalnih naprav z navedenimi spremembami in dopolnitvami. 

Št.: 45-1/68 
Ljubljana, 26. 6. 1968 

iOdbor za organizacijsko-politična vprašanja in odbor za urbanizem ter . 
stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora sta na seji dne 
11. junija 1968 obravnavala predlog zakona o katastru komunalnih naprav, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da vsebuje predlog zakona vse 
pripombe in predloge, ki sta jih ob obravnavi njegovega osnutka sprejela repu- 
bliški in organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije. Na tej podlagi 
in z ugotovitvijo, da predlog zakona smotrno ureja tehnične evidence o komu- 
nalnih napravah in objektivih v posameznih naseljih, sta se odbora s takšnim 
predlogom v načelu strinjala. 

K posameznim členom pa sta sprejela še naslednje spremembe in do- 
polnitve: 

K 2. členu : V prvem odstavku se v drugi vrsti za besedo »plina« dodasta 
besedi »tekočih goriv« in postavi vejica. 

Odbora sta sodila, da je potrebno evidentirati tudi omrežje tekočih goriv, 
ker takšne napeljave v nekaterih naših naseljih že obstojajo, ne le kot naprave 
posameznih gospodarskih organizacij, ampak kot naprave, ki so položene na 
zemljišču, po katerem tečejo tudi drugi za komunalno gospodarstvo in javno 
uporabo pomembni vodi. V bodoče pa bo verjetno takšnih napeljav še več. 

K 11. členu : besedilo prve vrste »Državni organi, delovne in druge orga- 
nizacije« naj se spremeni tako, da se glasi »organi in organizacije«. Enako spre- 
membo je potrebno izvesti tudi v prvi vrsti 19. člena. 

Spremembi sta redakcijskega značaja in vnašata v besedilo 11. in 19. člena 
enake izraze kot so uporabljeni v besedilu 4. člena predloga zakona. 

Odbora predlagata republiškemu zboru, naj sprejme zakona o katastru ko- 
munalnih naprav skupno s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor za organizacij sko-politična vprašanja je kot pristojni odbor določil 
za poročevalca na seji zbora poslanca Vladimira Zupančiča. 

Št.: 45-1/68 
Ljubljana, 13. 6. 1968 

Odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji dne 17. 6. 1968 obravnaval predlog zakona o katastru 
komunalnih naprav, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da vsebuje zakonski predlog vse 
pripombe in predloge, ki sta jih ob obravnavi zakonskega osnutka sprejela repu- 
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bliški in organizacij sko-poli ti čni zbor. Spričo tega se je odbor s predlaganim 
zakonskim predlogom v načelu strinjal. 

Pri obravnavi v podrobnostih je odbor obravnaval predloge amandmajev 
odbora za organizacijsko-politična vprašanja in odbora za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republiškega zbora ter amandmaje za- 
konodajno-pravne komisije. Odbor se je strinjal z amandmajem k 2. členu, po 
katerem naj se v 1. odstavku v drugi vrsti, za besedo »plina« dodasta besedi 
»tekočih goriv« in postavi vejica. 

Odbor je tudi soglašal z amandmajem k 4. in 13. členu, po katerem naj se 
besede »organom in organizacijam« nadomeste z besedami »državnim organom 
in delovnim organizacijam«. 

Odbor je sprejel amandma k 6. členu, po katerem se v 2. odstavku besede 
»po vsebini, v obsegu in na tak način« zamenjajo z besedami »glede vsebine, 
obsega in načina tako«. 

Odbor je soglašal z amandmajem, po katerem se črta tretja točka prvega 
odstavka 20. člena. 

Končno je odbor soglašal tudi z amandmajem k 21. členu, po katerem se 
doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Komunalne in druge delovne organizacije, ki vodijo kataster o svojih 
napravah in objektih, morajo uskladiti vodenje katastra z določbami tega za- 
kona najkasneje v dveh letih po izdaji izvršilnih predpisov iz 22. člena tega 
zakona.« 

Odbor se je v celoti strinjal z obrazložitvami amandmajev k posameznim 
členom, ki so razvidne iz poročila odbora za organizacijsko politična vprašanja 
republiškega zbora in zakonodajno-pravne komisije. 

Mimo tega pa je odbor predlagal še tele amandmaje: 

K 11. členu: V prvi vrsti se za besedo »organizacije« vstavita še besedi 
»ter občani«. 

Po mnenju odbora je treba tudi zavezati tiste občane, ki imajo naprave ali 
objekte iz 2. člena zakona, da dajo potrebne podatke delovni organizaciji, ki 
izdeluje kataster komunalnih naprav. Po drugem odstavku 2. člena tega zakon- 
skega predloga je namreč možno, da imajo tudi posamezni občani v lasti komu- 
nalne objekte, ki jih je treba evidentirati v katastru komunalnih naprav. 

K 19. členu: V prvi vrsti se za besedo »organizacije« vstavita še besedi 
»ter občani«. 

Dopolnitev je potrebna iz istih razlogov, kot pri amandmaju k 11. členu. 

K 20. č 1 e n u : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Z denarno kaznijo 
do 500 din se kaznuje občan, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.« 

Dopolnitev je potrebna glede na amandmaja k 11. in 19. členu. 
Predstavnik predlagatelja se je z navedenimi amandmaji strinjal. 
Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da sprejme predlog za- 

kona o katastru komunalnih naprav s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami. 

Odbor je za svojega poročevalca določil podpredsednika odbora Ivana Raua. 

St.: 45-1/68 
Ljubljana, 18. 6. 1968 



488 Priloge 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
27. junija 1968 obravnavala amandma k 11., 19. in 20. členu predloga zakona 
o katastru komunalnih naprav, ki sta jih v enakem besedilu predlagala odbor 
za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora 
in odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora. 

K amandmajem k 11. in 19. členu zakonodajno-pravna komisija ni imela 
pripomb. Glede amandmaja k 20. členu pa je treba besedilo' amandmaja pre- 
cizirati tako, da se besede »ki stori prekršek iz prvega odstavka« glasijo: »ki 
stori prekršek iz 1. točke prvega odstavka«. 

St.: 45-1/68 
Ljubljana, 28. 6. 1968 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji organi- 
zacij sko-političnega zbora sprejela 

ODLOK 
O SOFINANCIRANJU NAKUPA ELEKTRONSKEGA RAČUNALNIKA 

S tem odlokom se urejajo obveznosti sofinanciranja pri nakupu elektron- 
skega računskega stroja »CDC« 3300 v obdobju 1968 do 1973. Celotna vrednost 
stroja po pogodbi, ki jo sklene Združeno podjetje »Iskra« z inozemskim doba- 
viteljem, znaša 11,676.440 dinarjev in 8,729.858 deviznih dinarjev. 

Za sofinanciranje elektronskega računalnika iz I. točke tega odloka zagotovi 
SR Slovenija skupno 4,039.600 dinarjev iz republiškega proračuna, od tega 
2,633.600 dinarjev iz republiške devizne kvote, in sicer: 

PREDLOG ODLOKA 

o sofinanciranju nakupa elektronskega računalnika 

I 

II 

dinarjev od tegd deviznih 
dinarjev 

v letu 1968 
v letu 1969 
v letu 1970 
v letu 1971 
v letu 1972 
v letu 1973 

1,806.000 
498.400 
472.562 
446.738 
420.875 
395.025 

od tega 
od tega 
od tega 
od tega 
od tega 
od tega 

400.000 
498.400 
472.562 
446.738 
420.875 
395.025 

Druga sredstva, potrebna za nakup stroja, v znesku 7,636.840 dinarjev, od 
tega 6,096.258 deviznih dinarjev, zagotovi Združeno podjetje »Iskra«. 



Priloge 489 

III 

Elektronski računalnik bo po posebni pogodbi uporabljala tudi javna 
uprava. 

IV 

Za izvajanje tega odloka neposredno skrbita republiški sekretariat za fi- 
nance in zavod SR Slovenije za statistiko. 

Poročilo o izvršitvi tega odloka bo Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

V 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Hiter razvoj znanosti in tehnike v zadnjem desetletju ima izreden vpliv na 
vsa področja družbenega življenja. Mnoge delovne organizacije so po analizah 
že spoznale, da morajo opraviti temeljite tehnološke, pa tudi vsebinske in 
organizacijske spremembe, če ne žele zaostati. V gospodarstvu, v znanstveno- 
raziskovalnem delu, v družbenih službah in v javni upravi je treba izpeljati 
obsežne reorganizacije ter uvesti nove metode dela, katerih dober del je treba 
nasloniti na učinkovito uporabo sodobnih mehanografskih sredstev. Ugotovljeno 
je, da zmogljivosti sedanjih skromnih mehanografskih garnitur, ki jih uporab- 
ljamo, niso kos zahtevam, ki jih delovne organizacije postavljajo, in da niso 
zmožne rezultatov, ki jih od sodobne mehanografije pričakujemo. 

Uvajanje mehanografije največjih zmogljivosti, ki je danes v svetu že iz- 
redno razvita, postaja tudi pri nas iz dneva v dan bolj aktualno. Pritisk na 
republiške organe s strani potencialnih uporabnikov mehanografije, pa tudi 
tistih, ki že imajo manjša mehanografska sredstva, je privedel do številnih raz- 
prav o organizaciji elektronskega mehanografskega centra v Ljubljani, ki bi kril 
potrebe po mehanografskih storitvah na širšem gravitacijskem območju Ljub- 
ljane — in deloma na vsem območju republike. 

Komisija za zgraditev poslopja republiškega predstavništva je v svojih 
razpravah (1960—1964) prišla do stališča, da je treba ustanoviti večji elektronski 
mehanografski center za obdelavo podatkov, ki naj bi bil v posebnem poslov- 
nem objektu na Trgu revolucije. Prvotno zamišljeni statistični računski center, 
namenjen samo republiškim upravnim organom, naj bi dobil širši značaj in naj 
bi delal tudi za druge uporabnike. Po drugi strani je simpozij o mehanografiji in 
operacijskih raziskavah v SR Sloveniji, ki je bil aprila 1964. leta, v svojih 
sklepih poudaril nujno potrebo po uvajanju sodobnih mehanografskih sredstev 
in po vzgoji ustreznih kadrov za organizacijo sodobnega poslovanja v gospo- 
darstvu in družbenih službah. Mednarodni simpozij — oktobra 1967. leta v 
Ljubljani — o obravnavanju podatkov, je prav taiko pokazal vrsto uspešnih 
rešitev, s katerimi se lahko uspešneje vodi in upravlja v družbi. 

Vse te razprave so sicer pokazale probleme mehanografije v SR Sloveniji, 
niso pa dovolj jasno predložile konkretne rešitve. 

Za modernizacijo poslovanja in proizvodnih procesov v gospodarstvu, za 
nadaljnji razvoj družbenih služb, znanstvenih ustanov in javne uprave je 
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uvajanje sodobnih elektronskih mehanografskih sredstev za obdelavo podatkov 
nujnost. Načelo racionalnosti in ekonomske upravičenosti uporabe te vrste 
mehanizacije pa terja nabavo računske elektronike najvišje stopnje. 

Republiško središče, v katerega se stekajo informacije o vseh družbenih de- 
javnostih, mora imeti sodoben elektronski center za obdelavo podatkov, ki bo 
dajal zanesljive in ažurne podatke o vseh družbeno pomembnih pojavih, ki so 
potrebni za pravočasno in učinkovito usmerjanje ter odločitve. Ta elektronski 
center naj bi bil organiziran po tehle osnovnih načelih: 

a) Center naj bi se uporabljal za zbiranje podatkov in za obdelavo infor- 
macij, ki jih potrebujejo republiški družbeno-politični in drugi organi za 
vodenje celotne družbene dejavnosti v SR Sloveniji. Gospodarskim in drugim 
organizacijam naj bi center opravljal storitve s področja njihovega poslovanja 
(npr. ekonomičnega, računovodskega značaja, za operacijska raziskovanja, pro- 
jektna izračunavanja in podobno), raziskovalnim institucijam pa naj bi obdeloval 
podatke za njihove potrebe (npr. višje statistične obdelave, reševanje obsežnih 
matematičnih in tehničnih problemov). 

b) Postaviti je treba tak sistem obdelave podatkov, ki bo zasnovan na 
ustrezni politično teritorialni razdelitvi, ki bo vseboval kompleksno delo z 
vidika zbiranja, gibanja in obdelave vseh družbeno pomembnih podatkov in ki 
bo obenem sposoben za učinkovito distribucijo informacij uporabnikom. 

c) Sestava in zmogljivost centra morata ustrezati vsestranski uporabi, tako 
za statistično obdelavo množičnih populacij kot za hitre računske operacije 
kompliciranih matematičnih programov. Glede na vsebino, značaj in razno- 
vrstnost podatkov ter zaradi ekonomičnosti, hitrosti in smotrnosti obdelave 
mora imeti center velike kapacitete in hitrosti. Razen tega mora imeti možnosti 
za dograjevanje posameznih strojnih enot in elementov, s katerimi je mogoče 
uporabnost centra sproti prilagajati novim potrebam in tehničnemu razvoju. 

d) Center naj bo organiziran tako, da bo omogočil širokemu krogu uporab- 
nikov hitre in solidne storitve, istočasno pa bo zavaroval posebne interese ne- 
katerih upravnih organov, institucij in organizacij. 

Pri komisiji za zgraditev poslopja republiškega predstavništva in uprave je 
bil že leta 1961 izdelan investicijski elaborat, ki je predvideval garnituro elek- 
tronskih strojev večje kapacitete, ki bi ustrezala potrebam statistike, zemlji- 
škega katastra, inštitutov, republiških upravnih organov in deloma tudi po- 
trebam gospodarskih organizacij. Za nosilca realizacije je bil takrat določen 
zavod SRS za statistiko. 

Za realizacijo tega investicijskega programa so bila odobrena finančna 
sredstva, vendar so bila porabljena le deloma; kupljeni so bili mehanografski 
stroji za najnujnejše potrebe zavoda SRS za statistiko in za obdelavo zemlji- 
škega katastra. 

Druga faza nabave se ni realizirala in tako ni bil dobavljen najpomemb- 
nejši element v celotnem projektu, elektronski sistem večjih kapacitet za ob- 
delavo podatkov. 

Vprašanje elektronskega centra je bilo ponovno načeto leta 1964 in takrat 
se je na pobudo uporabnikov izoblikovalo stališče, da naj ima center širši 
upravni in gospodarski značaj, da naj bi bil celo koordinacijski organ, ki bi 
usklajeval delo s področja mehanografije v SR Sloveniji. Konec leta 1964 je 
poslovno združenje »Avtomacija« prevzelo iniciativo za pripravljalna dela, 
ker je v tem, videlo perspektivo za plasma nekaterih svojih proizvodov. Ustanov- 
ljena je bila skupina strokovnjakov, ki naj bi opravila pripravljanje dela. Ok 
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tobra 1965 je poslovno združenje prenehalo financirati to skupino, ker je samo 
zašlo v finančne težave. 

Da se ne bi pretrgala kontinuiteta, je izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
poveril nadaljevanje pripav za elektronski center zavodu SRS za statistiko in 
sklenil, da bo financiral nadaljnje delo. 

V iskanju rešitev glede financiranja in same organizacije centra se je zavod 
SRS za statistiko povezal z združenim podjetjem »Iskra«, da bi našli rešitev, 
ki bi zadovoljila republiški zavod za socialno zavarovanje, »Iskro-« in pa zavod 
SRS za statistiko. 

V letu 1966 se rešitev, ki bi zadovoljila potencialne uporabnike, ni mogla 
najti. 

Na osnovi informacije o elektronskem centru zavoda SRS za statistiko sta 
na skupni seji odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora 
in začasni odbor organizacij sko-političnega zbora za proučitev vprašanj uprave 
in zavodov, ki opravljajo upravne zadeve, dne 20. oktobra 1966 sprejela sta- 
lišča, ki jih povzemamo: 

»Vsako nadaljnje delo za modernizacijo obdelave statističnih in drugih 
podatkov mora iti vzporedno z racionalizacijo dela v javni upravi, s poenosta- 
vitvijo postopkov pri tako imenovanih rutinskih obdelavah ter s smotrnim zbi- 
ranjem tistih osnovnih podatkov, ki jih lahko z mehanografsko1 ali elektronsko 
obdelavo uporabimo za proučevanje določenih javnih problemov. 

Zavod SRS za statistiko informira vse prizadete gospodarske organizacije 
in zavode o osnovni usmeritvi in nalogah elektronskega centra. Istočasno si 
prizadeva, da bi pridobil sofinancerje za organsko razširitev že obstoječe službe 
za obdelavo statističnih in drugih podatkov. 

Večjo uveljavitev mehanografske in elektronske obdelave statističnih in 
drugih podatkov v operativne in študijske namene je treba vključiti v načela 
in postopke za racionalizacijo javne uprave v okviru srednjeročnega načrta 
razvoja republike. Dokumentirane potrebe pa je treba upoštevati tudi v prora- 
čunskih sredstvih.« 

Združeno podjetje »Iskra« pa je v 1967. letu sklenilo kooperacij sko po- 
godbo z ameriškim Control Data Corporation — »CDC« za izdelavo posameznih 
delov za elektronske računske stroje. Istočasno je prišlo do sporazuma o za- 
stopstvu in prodaji električnih računskih strojev za Jugoslavijo, ki jih »CDC« 
proizvaja. Zaradi kooperativnih odnosov lahko dobi »Iskra« stroje »CDC« pod 
ugodnejšimi pogoji. Tako se je pokazala možnost, da tudi republiška uprava 
oziroma tudi drugi uporabniki pridejo do modernejše tehnike. 

Ker je »Iskra« imela takšno možnost, se je obrnila na izvršni svet s pred- 
logom za poslovno sodelovanje in sofinanciranje, pri čemer naj bi javna uprava 
bila tudi uporabnik stroja, ki ga bo »Iskra« nabavila. 

Izvršni svet je želel ugotoviti stanje na tem področju in je organiziral konec 
avgusta 1967 posvet s potencialnimi uporabniki elektronskih strojev. Treba je 
bilo ugotoviti, ali se z večjim strojem zadovolji večji krog uporabnikov ali pa je 
bolje, če ima vsak svojega. Na posvetu je bilo ugotovljeno, da večji stroj lahko 
boljše zadovolji uporabnika kot pa manjši, predvsem zaradi znatno večjih zmog- 
ljivosti pomnilnikov in pa tudi hitrosti. Ker je »Iskra« nameravala nabaviti za 
sebe stroj CDC 3100, Univerza pa kot zelo močan uporabnik IMB 360/44, je bilo 
ugotovljeno, da bi stroj CDC 3300 lahko pokril potrebe vseh uporabnikov. Javna 
uprava bi tudi v varianti CDC 3100 lahko našla svoje mesto v kapacitetah 
stroja, vendar v omejenem okviru. S strojem CDC 3300 je rešitev boljša. Na 
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posvetu je bila ideja o integraciji močna, posebno ker to pomeni znatno zni- 
žanje stroškov za investicije. Tako velik stroj bi kril potrebe treh, med seboj 
zelo različnih področij: znastveno-raziskovalnega (Univerza), javne uprave in 
gospodarstva. 

V septembru je bila »Iskra« tik pred podpisom pogodbe. Sredi septembra 
se je ponovno obrnila na izvršni svet s prošnjo, da pove svoje stališče glede 
sofinanciranja. »Iskra« je imela v tem času finančno kritje za pogodbe CDC 
31 000 (2100), ne pa za večji stroj CDC 3300. Izvršni svet je na svoji seji 
14. septembra 1967 sprejel sklep, da se strinja s sofinanciranjem stroja CDC 
3300. Pri tem je predvsem izhajal iz prepričanja, da omenjena nabava lahko 
za določeno obdobje zadovolji potrebo vseh večjih uporabnikov v republiki, 
da je cena izredno ugodna zaradi posebnih odnosov »Iskre« do podjetja »CDC« 
in da se sredstva združujejo. 

Na osnovi stališča izvršnega sveta je »Iskra« sklenila pogodbo s firmo 
CDC o nabavi stroja CDC 3300 s potrebnimi priključnimi napravami. 

Stroj lahko krije potrebe javne uprave, znanstveno-raziskovalnega dela in ' 
nekaterih gospodarskih organizacij vrsto let. 

V prilogi 1. je pregled potrebnih sredstev in njihova struktura. 
V prilogi 2. razdelitev obveznosti, če v nabavi sodelujeta izvršni svet in 

združeno podjetje »Iskra«. V primeru, da se financiranju priključi še tretji 
partner, potem bi se obveznosti, ki jih ima »Iskra«, razdelile na dve polovici in 
bi tako imeli približno enake deleže med udeleženci. 

V proračunu za leto 1968 so predvidena potrebna sredstva, ki padajo v to 
leto za realizacijo nabave elektronskega računalnika, in sicer 1,800.000 din, od 
tega 400 000 deviznih dinarjev. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
27. junija 1968 obravnavala predlog odloka o sofinanciranju nakupa elektron- 
skega računalnika, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

K predloženemu odloku komisija ni imela načelnih pripomb. Ker gre za 
pomembno in dolgoročno obveznost republike in ima predloženi akt po vsebini 
in obliki vse značilnosti finančnega programa po določbah temeljnega in repu- 
bliškega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, je po mnenju 
komisije potrebno, da se obveznosti republike glede sofinanciranja nakupa 
elektronskega računalnika, ki bo služil širšim republiškim potrebam, uredijo 
z odlokom skupščine. 

V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je komisija predlagala 
naslednje spremembe: 

KI. točki: v četrti vrsti se beseda »sklene« nadomesti z besedama »je 
sklenilo«, kajti iz obrazložitve predlaganega odloka sledi, da je bila pogodba 
med »Iskro« in inozemskim dobaviteljem že sklenjena. 

V zadnji vrsti pa se beseda »in« pred številom »8,729.858« nadomesti z be- 
sedama »od tega«, ker iz ostale vsebine odloka, podatkov v II. točki kalkulacij, 
ki so priložene obrazložitvi, izhaja, da gre v I. točki za skupno vrednost 
11,676.440 din, v kar se vključuje 8,729.858 deviznih,din. 
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K 3. točki : besedilo v tej točki se spremeni tako, da se glasi: »Medse- 
bojna razmerja med sofinancerji ureja posebna pogodba.« 

Komisija je bila mnenja, da je potrebno besedilo spremeniti v gornjem 
smislu, ker je prvotno predlagano besedilo preozko in tudi ne ustreza. Po po- 
godbi naj bi se urejali vsi pomembni odnosi oziroma razmerja glede podrob- 
nosti financiranja, pa tudi glede uporabe stroja za različne potrebe. Pri tem 
smiselno ne more veljati pogodbeno urejanje zgolj za javno upravo. 

Št.: 405-34/68 
Ljubljana, 28. 6. 1968 

Odbor za proračun republiškega zbora in odbor za družbenoekonomski 
sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora sta na seji dne 27. junija 
1968 obravnavala predlog odloka o sofinanciranju nakupa elektronskega raču- 
nalnika, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da se vprašanje nabave elektron- 
skega računalnika obravnava že več let v zvezi z razpravo o ustanovitvi repu- 
bliškega elektronskega mehanografskega centra, ki naj bi služil republiškim 
organom, kot tudi drugim organom in občinam za obdelavo podatkov in infor- 
macij, ki jih le-ti potrebujejo za vodenje celotne družbene dejavnosti v SR Slo- 
veniji. Odbora tako glede umestnosti nabave elektronskega računalnika nista 
imela pomislekov, pač pa se je ob tem pojavilo vprašanje ali so bile dosedanje 
priprave za delo z računalnikom zadostne in pravilno organizirane. Pri tem sta 
odbora ugotovila, da je sicer za prvo fazo delovanja elektronskega računalnika 
na razpolago verjetno dovolj tehničnih strokovnjakov, nedvomno pia manjka 
kadrov, ki naj bi skrbeli za pripravo programov (programerjev). Spričo tega 
sta bila odbora mnenja, da bi moral zavod SR Slovenije za, statistiko, kot glavni 
interesent, predložiti izvršnemu svetu celotno kadrovsko problematiko v zvezi 
s poslovanjem elektronskega centra za obdelavo podatkov. Odbora sta namreč 
mnenja, da bi s sedanjimi kadri elektronski računalnik ne bil ekonomsko izko- 
riščen. Odbora sta bila tudi mnenja, da bi moral izvršni svet do tega vprašanja 
zavzeti določeno stališče in ga posredovati republiškemu in organizacijsko-po- 
litičnemu zboru ob sklepanju o predloženem odloku. 

Pri obravnavi v podrobnostih sta odbora sprejela spremembe in dopolnitve, 
ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija in sicer: 

K 1. t o čk i : Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Celotna vrednost 
stroja po pogodbi, ki jo je sklenilo združeno podjetje Iskra z inozemskim doba- 
viteljem, znaša 11,676.440 dinarjev, od tega 8,729.858 deviznih dinarjev.« 

Sprememba je potrebna zaradi tega, ker je pogodba dejansko sklenjena, 
poleg tega pa je treba jasno povedati, da je v znesku 11,676.440 dinarjev vštet 
tudi znesek kolikor znašajo devizna sredstva. 

K 3. točki: Besedilo te točke se spremeni tako, da se glasi: »Medsebojna 
razmerja med sofinancerji ureja posebna pogodba.« 

Sprememba je potrebna zato, ker bodo s posebnimi pogodbenimi razmerji 
lahko uporabljali elektronski računalnik tudi drugi koristniki-sofinancerji. 

Predstavnik predlagatelja se je s predlaganimi spremembami strinjal. 
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Odbora predlagata republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da 
predlog odloka z navedenimi spremembami in dopolnitvami sprejmeta. 

Odbor za proračun republiškega zbora je za svojega poročevalca določil 
inž. Janka Žigona, odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacij- 
sko-političnega zbora pa Ivana Krajnčiča. 

Št.: 405-34/68 
Ljubljana, dne 27. 6. 1968 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno-raziskovalno delo in vi- 
soko šolstvo je na svoji seji dne 1. julija 1968 razpravljal o predlogu odloka 
o sofinanciranju nakupa elektronskega računalnika, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor v celoti strinjal s predloženim odlokom, 
saj je uvajanje sodobnih elektronskih sredstev za obdelavo podatkov nujen 
pogoj v prizadevanjih za modernizacijo poslovanja in proizvodnih procesov tako 
v javni upravi in znanstveno-raziskovalnih institucijah kot tudi v gospodarstvu. 
Ne da bi ocenjeval, kateri od ponuđenih elektronskih strojev (CDC 3300 ali 
IBM 360/44) je ustreznejši, se je odbor odločno zavzel za to, da je treba pospe- 
šeno zagotoviti vse potrebne organizacijske, kadrovske in druge pogoje, da 
bo nabavljeni elektronski stroj lahko čimprej začel služiti svojemu namenu in 
da bodo njegove zmogljivosti čim popolneje izkoriščene. Zato je treba kar 
najhitreje organizacijsko formirati center in zagotoviti — po potrebi tudi 
dodatna — sredstva za- izšolanje potrebnih kadrov, bodisi s študijem v tujini 
bodisi s prireditvijo ustreznih tečajev doma. Pri tem je treba posebno pozornost 
posvetiti predvsem strokovnjakom, ki bodo pripravljali programe za elektronsko 
obdelavo podatkov, da bi tako čimprej nadomestili že precejšno časovno zamudo 
pri potrebnih kadrovskih pripravah. 

Odbor se je v podrobni razpravi strinjal s spremembami, ki jih je pred- 
lagala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, zlasti z drugačnim 
besedilom 3. točke, ki ustrezneje opredeljuje razmerja med sofinancerji, hkrati 
pa zagotavlja tudi potrebno enakopravnost med pogodbenimi partnerji —• izvrš- 
nim svetom Skupščine SR Slovenije, združenim podjetjem »Iskra« in univerzo 
v Ljubljani, ki vključuje tudi nuklearni inštitut »Jožef Štefan« in inštitut za 
fiziko, matematiko in mehaniko. 

Ob zaključku razprave je odbor izrazil željo, da bi ga koordinacijska komi- 
sija, ki je bila ustanovljena v zvezi z nakupom elektronskega računalnika, v 
primernem času — po možnosti v jeseni — obvestila, kako potekajo organiza- 
cijske in kadrovske priprave za ustanovitev centra oziroma za začetek delovanja 
elektronskega računalnika. 

Št.: 405-34/68 
Ljubljana, 5. 7. 1968 
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PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za sofinanciranje graditve osnovne šole Veržej 

I 
S tem odlokom se ureja sofinanciranje SR Slovenije pri graditvi osnovne 

šole Veržej, ki jo bosta uporabljala vzgojni zavod v Veržeju in osnovna šola 
v Veržeju. Investitor za to graditev je skupščina občine Ljutomer. 

II 
Graditev objekta iz prejšnje točke se prične v letu 1968 in bo končana do 

avgusta 1969. Skupna vrednost investicije znaša 1 848 000 din ter obsega priprav- 
ljalna gradbena in obrtniška dela, šolsko opremo, stroške za zunanje priključke, 
ureditev okolice, stroške investitorja, 2-odstotni prispevek za Skopje in plačilo 
10-odstotnega garancijskega pologa. 

Sredstva v znesku 1 683 000 din so namenjena za financiranje investicijskih 
del, šolske opreme in stroškov investitorja ter za plačilo 2-odstotnega prispevka 
za Skopje. Znesek 165 000 din pa je potreben za plačilo 10-odstotnega garancij- 
skega pologa. 

Sredstva garancijskega pologa v višini 10% od skupnega zneska investicij 
so namenjena za zavarovanje izplačila investicijskih stroškov, ki bi presegali 
stroške po investicijskem programu. Sredstva za garancijski polog zagotovi 
investitor. Neporabljeni del garancijskega pologa vrne banka investitorju, ko 
bo izdana odločba, da se sme zgrajeni investicijski objekt uporabljati, in ko bo 
predložen dokončen obračun investicije. 

Vrednost investicije v letu 1968 znaša 1 006 500 din in sicer za: 

— investicijska dela s prispevki  841 500 din 
— plačilo 10-odstotnega garancijskega pologa .... 165 000 din 

Vrednost investicijskih del s prispevki v letu 1969 znaša 841 500 din. 

III 
Sredstva za graditev objekta iz I. točke tega odloka zagotovita SR Slove- 

nija in skupščina občine Ljutomer. 
Po investicijskem programu za graditev osnovne šole Veržej je razmerje 

med prostori in s tem tudi med stroški za potrebe zavodov 50 : 50. 
Skupna vrednost investicijskih del s prispevki po investicijskem programu 

znaša 1 683 000 din, od tega zagotovi: 

— skupščina občine Ljutomer  841 500 din 
— SR Slovenija   841 500 din 

Skupščina občine Ljutomer zagotovi sredstva za financiranje investicije v 
letu 1968 v znesku 1 006 500 din in sicer za: 

— investicijska dela s prispevki  841 500 .din 
— 10-odstotni garancijski polog  165 000 din 

SR Slovenija zagotovi sredstva za financiranje investicije v letu 1969 iz 
sredstev proračuna SR Slovenije v znesku 841 000 din. 
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IV 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekre- 
tariat za finance ter republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži ob koncu leta in ob koncu 
investicijskih del Skupščini SR Slovenije poročilo o izvajanju tega finančnega 
programa. 

V 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SR Slo- 
venije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Vzgojni zavod Veržej vzgaja vedenjsko in osebnostno motene otroke s 
pedagoško socialno indikacijo. Ustanovitelj zavoda je SR Slovenija. Zaradi po- 
manjkanja prostorov so vrsto let obiskovali višje razrede osnovne šole v zavodu 
tudi učenci iz šolskega okoliša Veržej. 

S 1. 9. 1967 je skupščina občine Ljutomer ustanovila popolno osnovno šolo 
Veržej, ki jo danes obiskujejo tudi zavodski učenci. Ravnatelj vzgojnega zavoda 
je obenem tudi ravnatelj osno-vne šole. Zaradi sožitja zavodskih in vaških otrok, 
ki je iz vzgojnih razlogov spodbudno tako za zavodske otroke kot tudi za 
okoliške prebivalce, se je izoblikoval-predlog, da je treba vprašanje prostora za 
vzgajališče in osnovno šolo v Veržeju reševati skupno. 

Po tem predlogu naj bi se obe šoli (v Veržeju in vzgajališču) združili v 
enotno osnovno šolo. Z zgraditvijo nove osnovne šole bi tako uredili v skupni 
stavbi primerne prostore za učence obeh dosedanjih zavodov. 

Gradnja nove osnovne šole v Veržeju za učence vzgajališča in učence šol- 
skega okoliša je nujno potrebna. Obe stavbi, v katerih imata prostore osnovna 
šola in vzgajališče, sta že dotrajani in ne ustrezata niti osnovnim pedagoškim 
in higiensko^tehničnim pogojem. Nižji oddelki osnovne šole od 1. do vštetega 
5. razreda za 150 zunanjih učencev iz kraja Veržej, Banovci in Bunčani so na- 
meščeni v osnovni šoli Veržej, ki ima tudi predšolski oddelek z 31 varovanci. 
Šolsko poslopje je staro 130 let, v njem so 3 učilnice, prostor za učila in sana- 
tarije, ni pa drugih potrebnih prostorov. Stavba je popolnoma dotrajana in že 
razpada. Prav tako je tudi stavba internata, v kateri je osnovna šola za višje 
oddelke (6., 7. in 8. razred), v izredno slabem stanju. V internatu sta samo dve 
improvizirani matični učilnici in telovadnica brez vseh ostalih potrebnih učnih 
prostorov. V teh prostorih je organiziran pouk za 75 internih učencev (gojencev 
vzgajališča) in 66 zunanjih učencev. 

Zaradi izredno težkih delovnih razmer v dotrajanih, premajhnih in nefunk- 
cionalnih prostorih je skupščina občine Ljutomer vključila graditev nove osnov- 
ne šole v Veržeju v svoj program investicij do leta 1970. 

Da so za graditev osnovne šole poleg pedagoških tudi ekonomski razlogi in 
da je zato graditev smotrna, dokazujejo tudi podatki o številu otrok v sedanjem 
šolskem okolišu osnovne šole Veržej. 

Število rojstev v obdobju 1959 do 1966: 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
41 39 42 38 43 45 37 36 
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Število vpisanih učencev na osnovni šoli Ver že j (1. do 5. razred) 

1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 
145 150 141 139 140 135 

Poleg tega obiskuje višje razrede osnovne šole (6. do 8. razred) 66 zunanjih 
učencev. 

Ob upoštevanju povečane kapacitete vzgojnega zavoda bi bilo na skupni 
osnovni šoli predvidoma: 

zunanjih učencev 201 
gojencev zavoda 132 

Skupaj . . . 333 učencev ali 

4 oddelki nižjih razredov (1. do 4. razred) in 
8 oddelkov višjih razredov (5. do 8. razred) 
Skupaj 12 oddelkov 

Skupna osnovna šola je pri tej kapaciteti ekonomsko upravičena. & tem 
predlogom se strinjata delovni skupnosti vzgojnega zavoda in osnovne šole v 
Veržeju, pa tudi občinska skupščina Ljutomer, ki ga je dne 22. 6. 1967 s svojim 
sklepom potrdila. 

Po predlogu investicijskega programa za kompleksno rešitev šole Veržej, 
ki ga je sprejela skupnost zavoda na svoji seji dne 21. 6. 1966, bi za to bilo 
potrebno 1 683 000 din. 

Od tega naj bi SR Slovenija zagotovila 841 500 din, skupščina, občine Lju- 
tomer pa 841 500 din. 

Razmerje investicij za šolo: republika 50 ®/o in občina 50% izhaja iz pri- 
merjave stroškov, ki bi jih vložila: 

A. Republika v graditev štirioddelčne osnovne šole za potrebe vzgojnega 
zavoda; 

B. občina v štirirazredno šolo za nižje oddelke v Veržeju ter dograditev 
učilnic v Križevcih, kamor bi prešolali višje oddelke veržejske šole. 

Po normativih za graditev in opremo šol bi bilo potrebno za: 

A   999 600 din = 50,0/o 
B   969 000 din = 50 Vo 

Skupaj . . . 1 968 600 din =100«/» 

Iz tega podatka je tudi razvidno, da pomeni graditev skupne osnovne šole 
prihranek na investicijah: 

1. ločeni šoli  1 968 600 din 
2. skupna šola  1 683 000 din 

Prihranek . . . 285 600 din 

Za zavarovanje izplačila investicijskih stroškov, ki bi presegali stroške po 
investicijskem programu, mora investitor zagotoviti pred pričetkom graditve 
10 ®/o garancijski polog od vrednosti investicijskih del. Vrednost investicijskih 
del brez prispevkov znaša 1 650 000 din, 10'% znesek od te osnove znaša 
165 000 din. 

32 
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Skupna vrednost investicije za osnovno šolo Ver že j znaša 1 848 000 din, in 
sicer obsega: 

1. vrednost investicijskih del  1 650 000 din 
2. 2<)/o prispevek za Skopje  33 000 din 
3. 10'%> garancijski polog od vrednosti investicijskih del 165 000 din 

Skupaj ... 1 848 000 din 

Sredstva za financiranje investicij v letu 1968 zagotovi skupščina občine 
Ljutomer v znesku 1 006 500 din, in sicer: 

za investicijska dela s prispevki  841 500 din 
za 10fl/o garancijski polog  165 000 din 

Sredstva za financiranje investicije v letu 1969 naj bi zagotovila SR Slove- 
nija iz sredstev proračuna SR Slovenije v znesku 841 500 din. 

Nov objekt (osnovno šolo v Veržeju) bodo uporabljali vzgojni zavod v 
Veržeju in osnovna šola v Veržeju, in sicer v razmerju 50 : 50. V tem razmerju 
so v finančnem programu tudi razdeljena potrebna finančna sredstva med oba 
zakonita financerja — občino za osnovno šolo in republiki za vzgajališče. Občina 
prevzame celo večjo obveznost, ker bo po tem predlogu financiranja zagotovila 
tudi 10 °/o garancijski polog v znesku 165 000 din. 

Ker se bo skupen objekt, namenjen obema zavodoma, gradil že v letu 1968, 
bi morala pri financiranju graditve participirati SR Slovenija že v letu 1968. 
Ker pa sredstva proračuna SR Slovenije v letu 1968 tega ne omogočajo, smo 
predvideli participacijo republike šele v letu 1969. 

Za to obveznost v letu 1969 v znesku 841 500 din mora SR Slovenija čimprej 
izdati garancijo in s tem omogočiti pričetek graditve v predvidenem roku. Po 
predpisih je treba namreč pred izdajo gradbenega dovoljenja zagotoviti celotna 
potrebna investicijska sredstva bodisi z dokazili o lastni udeležbi, kreditnimi 
pogodbami ali z garancijskimi izjavami. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
30. aprila 1968 obravnavala predlog odloka o finančnem programu za sofinanci- 
ranje graditve osnovne šole Veržej, ki ga je Skupščini SR Sloveniji predložil 
izvršni svet. 

Komisija k predlogu odloka o finančnem programu ni imela načelnih pri- 
pomb. Ugotovila je, da predlagani odlok vsebuje vse elemente, ki jih mora 
finančni program obsegati po določbi 93. člena temeljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64). V podrobni obravnavi 
besedila predlaganega odloka je komisija predlagala naslednje redakcijske spre- 
membe: 

a) na ustreznih mestih v besedilu I. in III. točke se besedilo »skupščine 
občine Ljutomer« nadomesti z besedilom »občina Ljutomer«. 

Kot investitor in sofinancer se v I. in III. točki predlaganega odloka večkrat 
navaja »skupščina občine Ljutomer«. Ker pa v tem primeru nastopata dve 
družbeno-politični skupnosti, SR Slovenija in občina Ljutomer, ne pa nepo- 
sredno njen predstavniški organ, je treba besedilo ustrezno spremeniti. 
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b) v prvi vrsti četrtega odstavka II. točke se besedilo »vrednost investicije 
v letu 1968« spremeni tako, da se glasi: »vrednost investicijskih del v letu 1968«. 

S predlagano spremembo bi bilo besedilo ustrezno usklajeno z besedilom 
naslednjega stavka, ki govori o vrednosti investicijskih del v naslednjem letu; 
pa tudi sicer gre smiselno za investicijska dela v posameznih letih, ne pa za 
vrednost investicije, ki predstavlja celoto. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
odloka, s predlaganimi spremembami, v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 402-75/68 
Ljubljana, 8. 5. 1968 

Odbor za proračun republiškega zbora in odbor za družbenoekonomski 
sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 28 6 1968 
št. 402-75/68. 

STALIŠČA 
izvršnega sveta h gradivu o prosvetno pedagoški službi v SR Sloveniji 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 29. seji dne 26. maja 1968 obrav- 
naval gradivo o prosvetno-pedagoški službi. 

V razpravi je bilo rečeno, da v zadnjem času vse češče slišimo kritiko na 
račun dela p ros ve tn o-p e d ag o šk e službe (PPS). Z njo niso zadovoljni niti usta- 
novitelji niti učni kadri, s svojim sedanjim sistemom pa ni zadovoljna tudi 
sama PPS. Krivde za očitano ji nizko strokovno kvaliteto, premajhno idejnost 
in predvsem neučinkovitost pa ni pripisovati izključno PPS, temveč v veliki 
meri njeni zakonski postavitvi, ki je zasnovana na nerealni, močno idealizirani 
oceni stanja v našem šolstvu. 

V bližnji preteklosti uveljavljeno očitno zanemarjanje pomena strokoVno- 
idejne ter pedagoško-psihološko-didaktične usposobljenosti učnega kadra ter 
materialne opremljenosti šol na eni strani ter fetišiziranje pedagoškega entu- 
ziazma pri prosvetnih delavcih, ki naj bi premagal vse težave, na drugi strani, 
je rodilo mnoge sedanje težave in slabosti. Poglobljene analize nesporno kažejo, 
da je na področju vzgoje in izobraževanja — čeprav trenutno prosvetne delavce 
in širšo družbeno skupnost okupirajo predvsem problemi materialnega stanja 
šolstva — odprtih niz vsebinskih vprašanj strokovne, pedagoško-didaktične ter 
zadnji čas še posebej zaostreno idejne narave. 

Sedanje stanje v šolstvu terja takšno pedagoško službo, ki bo s svojo ne^ 
posredno prisotnostjo pri učno-vzgojnem delu, pa tudi na druge načine, ugo- 
tavljala kako šolski kolektivi in posamezni pedagoški delavci uresničujejo od 
družbene skupnosti postavljene vzgojno-izobraževalne cilje in smotre — vzgajati 
mlade generacije za aktivne člane naše socialistične samoupravne družbe, za 
tvorce moderno organizirane in enakopravne slovenske nacionalne skupnosti. 
Osnovna naloga pedagoške službe mora torej postati pedagoški nadzor, tj. ugo- 
tavljanje kakovosti, vsebine in učinkovitosti metod učno-vzgojnega procesa. 
Seveda tega nadzora ni mogoče enačiti z nadzorno funkcijo nekaterih gospo- 
darskih inšpekcij, ki so v bistvu upravno-nadzorne, čeprav bo tudi pedagoška 
služba morala opravljati nekaj upravno-nadzornih funkcij. 
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Ob konkretnih ugotovitvah v procesu pedagoškega nadzora mora pedagoška 
služba v obliki spodbudnega svetovanja (pedagoškega dialoga) opozarjati na 
slabosti, pomanjkljivosti in napake, svetovati in po potrebi tudi demonstrirati 
ustreznejše učne oblike in metode', opozarjati na tovrstno strokovno in peda- 
goško-didaktično literaturo, organizirati mentorsko službo predvsem mlajšim 
kadrom ter predlagati vsebino in obseg obveznega strokovnega in družboslov- 
nega izpopolnjevanja. Pedagoška služba je dolžna o ugotovitvah pedagoškega 
nadzora poročati vodstvom šole, pri ugotovitvah težjih pomanjkljivosti pa tudi 
samoupravnemu organu in ustanovitelju. 

Zaradi večje efikasnosti svoje nadzorno-svetovalske naloge mora imeti 
pedagoška služba pravico in dolžnost tudi neposredno ukrepati vselej kadar 
ugotovi težje strokovne, pedagoško-didaktične in idejne pomanjkljivosti in 
napake ter nedisciplino1, kršenje predpisov oziroma kadar ugotovi, da prejšnji 
pedagoški nasvet ni bil sprejet ali postavljena, naloga ni bila opravljena, ipd. 
Ukrepi naj bodo predvsem vzgojno spodbudni, v primeru težjih prekrškov, 
malomarnosti in moralnih deliktov pa tudi upravno-disciplinski (npr. zahteva 
po disciplinski preiskavi in kazni). 

V procesu pedagoškega nadzora in svetovanja bo pedagoška služba morala 
kar se da objektivno ovrednotiti (oceniti) redno in dopolnilno učno-vzgojno 
delo, pa tudi širša družbena prizadevanja učnih kolektivov in posameznikov. 
Tako bo odločujoče sodelovala pri uveljavljanju načela plačila po delu in pri 
posebnem nagrajevanju izrednih prizadevanj in učno-vzgojnih uspehov. 

Vsebinska, tj. strokovno-idejna in pedagoško-didaktična, pa tudi organi- 
zacijska enotnost obvezne osnovne šole ter zahteve po odločnejši politiki na- 
cionalnega koncepta razvoja strokovnega in drugega srednjega šolstva, terjata 
enotno pedagoško službo za vso republiko. Ta enotnost naj zagotovi enotno 
programiranje nalog na vsem nacionalnem prostoru, optimalno enotne kriterije 
vrednotenja in ukrepanja, enotno in efikasno povezovanje z ostalimi institu- 
cijami, ki sta jim vzgojno-izobraževalno delo družbena ali upravna naloga. 
Tako bo delo pedagoške službe bistveno prispevalo k temu, da v pogledu vse- 
bine vzgojno-izobr aževalnega procesa ne bomo imeli komunalnih šol, temveč 
enotno nacionalno šolsko politiko1. Seveda pa ne kaže elementov te enotnosti 
centralizirati do take mere, da bi enote pedagoške službe, ki bodo locirane po 
regionalnih središčih, ne imele posluha za regionalne oziroma lokalne poseb- 
nosti. 

Postavljene naloge pedagoške službe so vsestransko zelo zahtevne in družbe- 
no odgovorne, zato zahtevajo strokovno in idejno visoko kvalitetne kadre z 
višjo in visoko izobrazbo. Kriterije za sprejem v pedagoško službo bo potrebno 
zaostriti, od njenih članov zahtevati stalno ter obvezno strokovno in idejno 
izpopolnjevanje. Uvedba stalne reelekcije brez obvezne rotacije bo nedvomno 
prispevala k stalni rasti kvalitete. Tudi občasno vrnitev pedagoškega svetovalca 
v neposredno prakso, na delo v razredu, bi kazalo uveljaviti. 

Delikatnost nalog in učinkovitost njihovega izvajanja nakazujeta potrebo 
po organizacijsko samostojni pedagoški službi. Pri iskanju ustrezne rešitve je 
imeti v vidu, da je samoupraven zavod po ustavi samostojna in samoupravna 
organizacija, ki si sam postavlja organizacijo, program in sistemizacijo. Zato 
takšen status zavoda ne ustreza značaju te službe. V poštev pridejo možnosti, 
da se organizira kot samostojna služba pri republiškem sekretariatu za prosveto 
in kulturo, kot samostojna enota pri republiški izobraževalni skupnosti ali pa 
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kot samostojen upravni zavod, ki ima gotovo povezavo in obveznosti nasproti 
sekretariatu za prosveto in kulturo in republiški izobraževalni skupnosti. 

Zahteva po kvalitetnih kadrih in efikasnem opravljanju nadzorno-sveto- 
valne službe bo lahko realizirana samo takrat, če bo pedagoška služba mate- 
rialno primerno stimulirana. 

Bodočo prosvetno pedagoško službo je potrebno razbremeniti nekaterih 
sedanjih nalog, dolžnosti in pristojnosti, ki so jih deloma opravljali posamezni 
zavodi PPS in še posebej zavod za šolstvo SR Slovenije. 

Tako je treba v bodoče poveriti skrb za obvezno strokovno in idejno izpo- 
polnjevanje kadrovskim šolam, ki vzgajajo pedagoški naraščaj (filozofska fakul- 
teta in obe pedagoški akademiji). To delo mora postati njihova stalna in redna 
naloga in dolžnost. Pedagoška služba predlaga na osnovi svojih ugotovitev 
vsebino in obseg tega dela in odreja posameznikom kdaj in katerh oblik stro- 
kovnega izpopolnjevanja se morajo udeležiti, upoštevajoč pri tem določila pra- 
vilnika o obveznem strokovnem izpopolnjevanju. 

Sestavljanje predmetnikov in učnih načrtov za posamezne vrste šol naj 
bi se poverilo skupinam priznanih strokovnjakov praktikov in teoretikov. 
Posamezni pedagoški svetovalci pri tem delu lahko sodelujejo. 

Pisanje učbenikov naj se zaupa na osnovi javnega, razpisa posameznikom 
ali skupinam predvsem praktikov, odobravanje učbenikov pa naj se uredi s 
posebnim pravilnikom. 

Sekretariat za prosveto in kulturo naj izdela, upoštevajoč navedena sta- 
lišča, predlog za spremembo zakona o prosvetno-pedagoški službi. 

POROČILA 

Odbor za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora je na svoji seji dne 28. junija 
in 1. julija 1968 obravnaval stališča izvršnega sveta h gradivu o prosvetno- 
pedagoški službi v SR Sloveniji, ki jih je ta skupščini predložil v obravnavo. 

Odbor je v razpravi ocenil, v kolikšni meri se predložena stališča izvršnega 
sveta o prosvetno-pedagoški službi približujejo stališču odbora prosvetno-kul- 
turnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki je ustrezno 
gradivo obravnaval v mesecu marcu letos. Pri tem je odbor razpravljal o 
prosvetno-pedagoški službi predvsem iz vidikov vsebine dela, kadrov in njene 
organizacije oziroma statusa. 

Glede vsebine dela prosvetno-pedagoške službe so stališča odbora za šolstvo, 
bivšega odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter izvršnega 
sveta enaka. Dolžnost in naloge prosvetno-pedagoške službe kaže v zakonu 
točno opredeliti tako po zvrsteh šol kot po regionalnih območjih. Predvsem 
velja opozoriti, da dejavnost prosvetno-pedagoške službe zajema tudi nadzorno 
kot svetovalno funkcijo. Nadzor nad pedagoškim delom, ki se deli v upravni in 
strokovni nadzor, je eden najpomembnejših elementov prosvetno-pedagoškega 
dela in mu je treba z zakonom zagotoviti izvršilno moč. Svetovalno oziroma 
mentorsko delo prosvetno-pedagoške službe kaže zajeti in podrobneje določiti 
v pravilniku o obveznem strokovnem izpopolnjevanju pedagoškega kadra. 

Prosvetno-pedagoško službo je potrebno razbremeniti nekaterih nalog. Ob 
tem naj se posebej določi, kateri zavodi s področja šolstva so dolžni znanstveno 
raziskovati; pri tem bo vsekakor treba upoštevati znanstveno-raziskovalni po- 
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tencial pedagoškega inštituta, oddelka za pedagogiko pri filozofski fakulteti, 
zavoda za šolstvo SR Slovenije kot tudi pedagoške akademije, ki lahko oprav- 
lja nekatera dela s tega področja. Prosvetno-pedagoška služba pa bo tudi v 
bodoče služila kot osnova za empirične raziskave. 

Tudi stališča izvršnega sveta ter odbora prosvetno-kulturnega zbora za 
šolstvo glede kadrov, potrebnih za prosvetno-pedagoško službo, se v načelu 
ne razlikujejo. Odbor se je zavzel za to, da je potrebno z zakonom urediti 
zahteve po višji in visoki izobrazbi prosvetno-pedagoških delavcev in zanje 
predpisati najmanj desetletni delovni staž. Posebej je treba precizirati tudi 
osebnostne kvalitete, ki so za svetovalce poleg strokovnosti in idejnosti še 
zlasti pomembne. 

Poleg strokovnosti, ki se že s svojim nivojem zagotavlja znanstveni pristop 
k delu, je za pedagoškega svetovalca potrebna še širša družbena aktivnost. 

S predhodnimi določbami zakona naj se omogoči pridobitev ustrezne izo- 
brazbe v petih letih kot tudi zagotovitev ustreznih pogojev za tiste sposobne 
svetovalce, ki zaradi metod dela do sedaj še niso mogli doseči zahtevane izo- 
brazbe. Prav tako je treba upoštevati nekatere specifične izjeme za svetovalce 
na strokovnih šolah. 

Z zakonom in normativi je treba določiti obseg dela prosvetno-pedagoške 
službe. V normative naj se vključi tudi delo svetovalca pri organizaciji sodob- 
nih in vzornih oblik vzgojno-izobraževalnega procesa na šolah. Svetovalcem 
je zato treba zagotoviti možnost, da bi na oglednih šolah prisostvovali moder- 
nim metodam pouka, s čimer bi pospešili uvajanje sodobnih oblik pouka v 
šole. Tesna povezanost svetovalcev z njihovo stroko, predvsem z ustreznimi 
institucijami, ki dajejo nova znanstvena spoznanja, pa bo pogoj za njihovo 
stalno in strokovno rast in razvoj. 

V zakonu naj se nakaže možnosti za reelekcijo delavcev v prosvetno-peda- 
goški službi. Reelekcija naj bo zasnovana tako, da bo zagotovila stalno obnav- 
ljanje službe, ustrezen strokovni razvoj kadrov in ob tem stalno rast kvalitete 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

Glede organizacije prosvetno-pedagoške službe je odbor zavzel stališče, 
da jo je treba tako zasnovati, da bo dejavnost službe učinkovita, k čemur 
bo prispevala le enotna organizacija, enoten program dela, enotni kriteriji 
upravnega in pedagoškega nadzora kot tudi enotno financiranje. 

Prosvetno-pedagoške dejavnosti kot javne službe ni mogoče organizirati 
na samoupravni osnovi, ne da bi bila za svoje ukrepe komu odgovorna. Zato 
jo je treba v prihodnje kar najtesneje vsebinsko in organizacijsko povezati z 
republiškim sekretariatom za prosveto in kulturo, ob tem pa zagotoviti ustrezno 
vlogo in vpliv republiške in temeljnih izobraževalnih skupnosti. To bo hkrati 
povezalo prosvetno-pedagoško službo s terenom in tudi preprečilo ustanavljanje 
posebnih strokovnih služb pri temeljnih izobraževalnih skupnostih. 

Ob zaključku razprave je odbor posebej podčrtal, da je organizacija pro- 
svetno-pedagoške službe odvisna predvsem od načina in virov financiranja ter 
od vnaprej določenega obsega nalog, med katere pa nikakor ne sodi nadzor 
nad finančnim poslovanjem šol. 

Za poročevalko na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil pred- 
sednico odbora dr. Aleksandro Kornhauser. 

St.: 61-5/68 
Ljubljana, 1. 7. 1968 
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POROČILO 

o obravnavi učnih uspehov učencev osnovnih šol 

Odbor za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora je na 
seji dne 28. junija 1968 obravnaval ustreznost 39. člena zakona o osnovni šoli 
na osnovi prikaza učnih uspehov učencev osnovnih šol v zadnjih letih, ki ga je 
pripravil in predložil zavod za šolstvo SR Slovenije. 

Odbor je skrbno proučil tudi predlog za spremembo 39. člena zakona o 
osnovni šoli, ki ga je tudi predložil zavod za šolstvo SR Slovenije, pri izdelavi 
pa so sodelovali pedagoški inštitut, oddelek za pedagogiko pri filozofski fakul- 
teti kot tudi predstavniki za prosvetno-pedagoško službo. Člani odbora so s 
predlogom v načelu soglašali, k posameznim točkam pa so predložili naslednje 
spremembe: 

2. in 3. odstavek 4. točke se črtata in nadomestita z novim odstavkom, ki 
se glasi: 

»Učenci, ki ne opravijo popravnih izpitov, ponavljajo razred.« 
Odbor je sodil, da je z besedilom 3. odstavka dana preširoko diskrecijska 

pravica razrednemu učiteljskemu zboru. S tem, da bi bila učencem dana mož- 
nost napredovanja tudi, če od dveh opravi uspešno le en popravni izpit, izgubi 
institucija popravnih izpitov svoj pomen. 

Drugi odstavek 6. točke se dopolni in postane samostojna 6. a točka z 
naslednjim besedilom: 

»Učenci so dolžni redno obiskovati ure dopolnilnega pouka in dodatne 
pomoči.« 

Odbor je menil, da kaže razmisliti o nadomestitvi izraza »dopolnilni pouk« 
z ustreznejšim »podaljšani pouk«. 

Pri obravnavi 7. točke je odbor opozoril, da naj v okviru priprav pravilnika 
o dopolnilnem pouku in popravnih izpitih republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo pripravi kvantifikacijo stroškov, ki naj jo predloži Skupščini SR 
Slovenije. K temu naj da svoje mnenje tudi republiška izobraževalna skupnost. 
Republiška izobraževalna skupnost pa naj opozori temeljne izobraževalne skup- 
nosti, da so dolžne zagotoviti sredstva za dopolnilni pouk, ki je sestavni del 
pedagoškega procesa na osnovnih šolah. 

Glede 2. in 3. točke predloga za spremembo 39. člena zakona o osnovni 
šoli so se v odboru izoblikovala različna stališča: 

Prvo stališče se zavzema za črtanje besedila 2. in 3. točke v celoti. 
Člani odbora so imeli pomislek, ali bodo določila 2. in 3. točke lahko smo- 

trno uresničena. Ob dobro organiziranem obveznem dopolnilnem pouku in 
dodatni pomoči imajo tudi učenci teh razredov možnosti, da že med šolskim 
letom popravijo slabe ocene. Ce jim to ne uspe, je učiteljeva pravica, da omo- 
goči takim učencem napredovanje v višji razred, verjetno preširoka. Presoji 
razrednih učiteljev sicer lahko zaupamo, vendar dosedanja praksa kaže, da prav 
taki učenci s težavo napredujejo v višjih razredih. Učitelji jim morajo zato 
posvečati več skrbi, marsikdaj tudi na račun razvijanja delovnih sposobnosti 
dobrih učencev. 

Nekateri člani odbora so podprli 2. in 3. točko predloga in menili, da bi 
s črtanjem tega besedila prizadeli najbolj učence iz slabih socialnih in gmotnih 
razmer kot tudi tiste šole izven mestnih središč, ki so kadrovsko in materialno 
neustrezno preskrbljene. Dokler ne bodo doseženi vsi pogoji za minimalno iz- 
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enačenje dela osnovnih šol, naj obvelja predlagana ureditev. Soglasno pa so 
bili mnenja, naj se razredni učitelj pred odločitvijo o učenčevem napredovanju 
obvezno posvetuje o tem s šolskimi strokovnimi službami (ravnatelj in pedagog, 
psiholog oziroma socialni delavec.) 

V razpravi je prišlo do izraza tudi stališče, da se besedilo 2. in 3. točke 
izpolni tako, da učenec lahko napreduje v višji razred z eno negativno oceno, 
če to ni slovenski jezik ali matematika. Pri tem so člani odbora, ki so se za- 
vzemali za tako dopolnitev, poudarjali važnost obeh predmetov kot osnovo za 
nadaljnje šolanje. 

Po obširni razpravi se je odbor odločil za drugo stališče, to je, da dopol- 
njeno besedilo 2. in 3. točke ostane. 

Ponovno je bil dan predlog — zboru ga je posredoval že odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov — da se vzporedno s spremembo 39. člena 
zakona o osnovni šoli prouče tudi možnosti, da se črta določba zakona, da uče- 
nec obiskuje šolo še deveto leto, če ni dopolnil 15. leto starosti. 

Pri obravnavi vzrokov, ki vodijo do slabih ocen učencev, odbor ni imel na 
razpolago poglobljene analize, da bi se lahko odločil za bistvene elemente 
slabih uspehov v osnovni šoli; vendar je odbor opozoril predvsem na nesodobno 
in premalo prilagojeno koncepcijo učnega načrta in zaradi neustrezne usposob- 
ljenosti pedagoških kadrov tudi njegovo nesodobno interpretacijo. Pedagoški 
inštitut naj bi stalno zasledoval in proučeval izvajanje načrta osnovne šole. 
V ta namen naj bi pripravil tudi predlog raziskovalnih nalog, ki naj bi odgo- 
vorile na vprašanje ustreznosti sedanje koncepcije osnovne šole. 

Odbor je za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora določil po- 
slanko Lojzko Gostenčnik-Zmavc. 

Št.: 61-48/68 
Ljubljana, 1. 7. 1968 

PREDLOG 

sklepov in priporočil o zaposlenosti in zaposlovanju 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na 
seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora dne 17. julija 1968 
sprejela 

SKLEPE IN PRIPOROČILA 
o zaposlenosti in zaposlovanju 

V skladu s smotri družbenoekonomske reforme se gospodarstvo pre- 
usmerja na intenziviranje gospodarjenja, ki zahteva porast produktivnosti dela 
in racionalnejšo uporabo delovne sile. Takšna usmeritev je med drugim tudi 
zaostrila probleme na področju zaposlovanja in pokazala, kako so ti problemi 
neločljivo povezani z gospodarsko rastjo in gospodarskim razvojem. Zaradi 
tega je njihovo reševanje povezano z doslednejšim in hitrejšim izvajanjem 
ekonomskih ukrepov, na katere opozarja tudi resolucija o osnovah družbeno- 
ekonomskega razvoja v letu 1968, ki stremijo za tem, da bi pospešili gospodar- 
ski razvoj, povezali razdrobljeno gospodarstvo in spodbudili takšno porabo 
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relativno nizke akumulacije, da bo sposobna podpreti gospodarski razvoj in 
ustvariti pogoje za nove zaposlitve. 

Pod vplivom ukrepov gospodarske reforme je že doslej prišlo na področju 
zaposlenosti in zaposlovanja do naslednjih pomembnejših premikov: 

— vzpostavljajo se ustreznejši odnosi med zaposlenostjo in rastjo proiz- 
vodnje ter produktivnosti dela; 

— zaustavljene so tendence ekstenzivnega zaposlovanja; 
— uveljavljajo se procesi zmanjševanja in produktivnejšega zaposlovanja, 

prekumuliranih presežkov delovne sile; 
— začenja prevladovati večje ekonomiziranje z živim delom; 
—• kažejo se težnje po spreminjanju odnosa do strokovnega kadra kakor 

tudi prizadevanja za zboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih; 
— povečuje se ustaljenost delovne sile. 
Te pozitivne spremembe pa spremlja zaostritev nekaterih problemov na 

področju zaposlovanja. Ti se kažejo zlasti v spremenjenih možnostih za produk- 
tivno zaposlovanje naravnega prirastka aktivnega prebivalstva, v odkrivanju 
presežkov zaposlenih v nekaterih delovnih organizacijah in v premajhni pro- 
storski in poklicni mobilnosti delovne sile. Večina teh problemov izvira iz 
obdobja pred reformo, ko je gospodarstvo vključevalo delovno silo v obsegu, 
ki je bil znatno nad stvarnimi potrebami. Bolj umirjena gospodarska rast v ob- 
dobju po reformi ter ostrejši pogoji gospodarjenja, ki se kažejo zlasti v večjih 
zahtevah po ekonomičnosti in večji proizvodnosti ter po kvalitetnejši in po 
asortimentu obsežnejši proizvodnji, vplivajo na diferenciacijo delovnih organi- 
zacij po njihovih poslovnih sposobnostih in po njihovi poslovni uspešnosti. 
To seveda zaostruje tudi ekonomsko-politične vidike zaposlovanja. 

Na osnovi teh ugotovitev je Skupščina SR Slovenije zavzela naslednja 

stališča : 

1. Dolgoročna in tekoča politika zaposlovanja mora izhajati iz že sprejetih 
osnov gospodarskega in družbenega razvoja in mora postati ena od pomembnih 
komponent ekonomske politike pri načrtovanju dolgoročnega gospodarskega 
razvoja. Pri določanju razvojne politike in pri reševanju tekočih družbeno- 
ekonomskih problemov je zato treba obravnavati tudi faktor zaposlenosti 
hkrati z ostalimi faktorji gospodarjenja. To velja upoštevati tako pri spreje- 
manju generalnih odločitev o gospodarskem in družbenem razvoju sploh, pri 
obravnavi izpolnjevanja srednjeročnega družbenega plana razvoja do leta 1970 
kot tudi pri ocenah razvoja posameznih področij. Ob tem je potrebno sprejeti 
tudi program potreb po kadrih in v ta namen pripraviti tak sistem tovrstnega 
načrtovanja, ki bo omogočil ugotavljanje in planiranje, teh potreb tako v okviru 
delovnih organizacij kot na nivoju družbeno-političnih skupnosti. 

2. Investicijska politika naj bo takšna, da se vlaganja usmerjajo predvsem 
v gospodarske panoge in delovne organizacije, kjer obstojajo ekonomski pogoji 
za optimalno izkoriščanje proizvodnih kapacitet z možnim plasmajem doma 
in na tujih tržiščih. S tem se ustvarjajo hkrati tudi pogoji za novo in bolj pro- 
duktivno zaposlovanje. 

S poživitvijo gospodarstva in zlasti proizvodnje se tesno povezuje razvoj 
vseh tistih oblik in metod organizacije dela, ki naj pripomorejo k optimalni 
izrabi vseh vrst kapacitet in novim zaposlitvenim možnostim v zvezi s pove- 
čanjem proizvodnje. 
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Z ukrepi kreditne in davčne politike ter drugimi ekonomsko-političnimi 
ukrepi je treba v skladu z razvojem potrošnje podpreti hitrejši razvoj terciar- 
nega sektorja in osebnega dela z zasebnimi delovnimi sredstvi, ker je na teh 
področjih še mnogo neizkoriščenih možnosti za ekonomična vlaganja in za nove 
zaposlitve. 

Z davčno in kreditno politiko, v kmetijstvu je treba spodbuditi interes 
zasebnega kmeta za modernizacijo in povečanje proizvodnje ter s tem zmanjšati 
težnjo tega dela prebivalstva za zaposlovanje v nekmetijskih dejavnostih. 
Kmečki mladini pa je treba zagotoviti ustrezno strokovno izobraževanje. 

• 3. Da bi se izpopolnil in izboljšal izobrazbeni in strokovni sestav zaposlenih 
v delovnih skupnostih, zlasti pa sestav kadrov na vodilnih, strokovnih in dru- 
gih odgovornih delovnih mestih, je treba podvzeti take ukrepe pri sprejemanju 
in razporejanju delavcev, ki bodo zagotavljali hitrejše vključevanje strokovnih 
in visoko strokovnih delavcev. 

Z uveljavljanjem pripravništva in z izpopolnjevanjem sistemizacije de- 
lovnih mest je treba ustvarjati v delovnih skupnostih pogoje za hitrejše spre- 
jemanje mladine,.ki zaključi strokovno šolanje. Uvajanje pripravništva mora 
postati stalna metoda za praktično usposabljanje mladih strokovnih kadrov 
in za izpopolnjevanje strokovnega sestava zaposlenih v delovnih skupnostih. 
Za realizacijo tega je izvršni svet Skupščine SR Slovenije že predložil Skupščini 
SR Slovenije predlog zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov in o ure- 
janju pripravništva v delovnih organizacijah. 

Z razvojem različnih oblik poklicnega in strokovnega usposabljanja je 
treba zagotoviti širše vključevanje mladine v uk v delovnih organizacijah in 
pri samostojnih obrtnikih. Izdelati je tudi sistem strokovnega usposabljanja 
mladine za potrebe družbenega in zasebnega sektorja kmetijstva. Na ta način 
je omogočiti nadaljnje izobraževanje in zaposlitev mladini, ki je končala ob- 
vezno osnovno šolanje. V ta namen že pripravlja izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlog za izdajo zakona o strokovnem izobraževanju po končanem 
obveznem šolanju in predlog za izdajo zakona o obveznem sprejemanju učencev 
v gospodarstvu na praktično delo. 

V programih modernizacije delovnih procesov je treba predvideti ukrepe 
za profesionalno preorientacijo že zaposlenih delavcev v skladu s potrebami 
nove tehnologije. Hkrati pa je treba s tako profesionalno preorientacijo zago- 
toviti produktivno zaposlovanje tudi eventualnih presežkov že zaposlenih in 
jim s tem zagotoviti nadaljnjo zaposlitev. 

Sklepe o ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja, 
ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 13/68) je treba izvajati 
tako, da se uvajajo sistemi izobraževanja ter razvijajo oblike, strukture in 
kapacitete izobraževalnih institucij v skladu z zahtevami gospodarskega in 
družbenega napredka, ki zahteva vzgojo takšnih poklicnih profilov, ki so spo- 
sobni prilagajati se spremembam, ki nastajajo v delitvi dela. 

4. Zaposlovanje v tujini je sicer značilen pojav za sodobne mednarodne 
ekonomske odnose in odraz sodobnih migracijskih gibanj. Vendar pa ni mo- 
goče v tem pojavu iskati rešitve za probleme zaposlovanja, zlasti šolanih ka- 
drov. Pri izrabi možnosti zaposlovanja v tujini pa je treba računati z vrsto 
posebnih pojavov in problemov, ki terjajo ustrezno pozornost in zlasti večjo 
ter vsestransko skrb za naše delavce, zaposlene v tujini. 

5. Sedanji sistem organizacije in financiranja zaposlovanja ter varstva 
brezposelnih, ki je bil oblikovan v obdobju, ko je prevladovalo ekstenzivno 
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gospodarjenje, za katerega je bilo značilno tudi veliko povpraševanje po delovni 
sili, ne ustreza več v celoti potrebam in nalogam sedanjega obdobja, v katerem 
se zmanjšujejo možnosti zaposlovanja in celo sproščajo presežki delovne sile 
v delovnih organizacijah. 

Za smotrno oblikovanje in izvajanje politike zaposlovanja ter za izpopol- 
nitev sistema varstva brezposelnih je potrebno zagotoviti ustreznejše evidenti- 
ranje iskalcev zaposlitve in opredeliti brezposelnost tako z ekonomskega kot 
socialno-političnega vidika. Pri tem je treba varstvo brezposelnih urediti na 
dovolj premišljeni opredelitvi pojma brezposelnosti. Med brezposelne namreč 
ne bi mogli uvrščati iskalcev zaposlitev, ki iz neutemeljenih osebnih interesov 
in tendenc odklanjajo ustrezne zaposlitve izven kraja svojega bivanja. 

6. Politika zaposlovanja in skrb za njeno realizacijo je tudi naloga občin- 
skih skupščin, ki so dolžne spremljati in obravnavati zaposlitvene možnosti, so- 
delovati pri ustvarjanju organizacijskih in drugih pogojev, da se te možnosti 
optimalno izkoristijo oziroma ustvarijo nove, usmerjati in nadzorovati delova- 
nje služb za zaposlovanje ter tako prispevati k učinkovitejšemu reševanju 
problematike zaposlovanja. 

Da bi dosegli čimprejšnje in uspešnejše reševanje problemov, ki se kažejo 
na področju zaposlenosti in zaposlovanja, Skupščina SR Slovenije 

nalaga oziroma priporoča: 

1. Da bi se izboljšala izobrazbena struktura zaposlenih na strokovnih in 
vodilnih delovnih mestih, pripravi izvršni svet v sodelovanju z gospodarsko 
zbornico in ustreznimi republiškimi upravnimi organi, v skladu s pooblastili 
20. člena temljnega zakona o temeljnih razmerjih, do konca leta 1968 predloge 
predpisov o izobrazbi in posebnih pogojih za osebe, ki lahko opravljajo posa- 
mezne posle, ki so javnega pomena. 

2. Da bi se odprle nove zaposlitvene možnosti v okviru rednega delovnega 
razmerja, naj republiški sekretariat za finance predloži Skupščini SR Slovenije 
v mesecu septembru 1968 takšno spremembo in dopolnitev predpisov s področja 
prispevkov, davkov in taks, da bo omogočena primerno diferencirana določitev 
prispevkov iz osebnih dohodkov, ki izvirajo iz dopolnilnega dela ter dela na 
podlagi posebne obligacijske pogodbe. S takšno diferenciranost j o je namreč 
treba doseči višje obdavčenje predvsem nesmotrne in neracionalne uporabe 
raznih oblik dopolnilnega dela. 

3. Republiški sekretariat za delo, republiški zavod za zaposlovanje in pravni 
Svet izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije naj kritično ocenijo sedanjo ure- 
ditev organizacije in financiranja zaposlovanja, obravnavanja in varstva brez- 
poselnih ter sistema samoupravljanja na tem področju. Republiški sekretariat 
za delo predloži v mesecu oktobru 1968 Skupščini SR Slovenije predlog možnih 
rešitev za ustreznejšo ureditev celotnega sistema organizacije in financiranja 
zaposlovanja ter varstva brezposelnih in da predloge za spremembo zveznih in 
republiških predpisov s tega področja. 

4. Za pospešitev investicijskih naložb, ki bodo najhitreje prispevale k 
povečanju obsega zaposlovanja in za rešitev zmogljivosti na področju storit- 
venih dejavnosti skladno s potrebami in razvojem potrošnje, naj: 

— poslovne banke hitreje aktivirajo redna sredstva, namenjena za stano- 
vanjsko izgradnjo in dodatna sredstva za te namene iz hranilnih vlog (2. člen 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in kreditnih poslih, 
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Uradni list SFRJ, št. 26/68) ter da ta sredstva usmerijo predvsem v kreditiranje 
gradnje stanovanj za trg in za komunalno urejanje mestnih zemljišč; 

— poslovne banke povečajo obseg sredstev za kreditiranje razvoja storitve- 
nih dejavnosti, zlasti na področju turizma, gostinstva in obrti; 

— občinske skupščine sprejmejo ukrepe, ki bodo odstranili sedanje ovire 
pri določanju lokacij, pripravi gradbenih zemljišč in podobno, ter tako zago- 
tovijo razširitev stanovanjske izgradnje. 

5. Delovne organizacije naj v skladu z določbami 41. člena temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih proučijo, kje in pri katerih delih so možnosti za 
zaposlitev s skrajšanim delovnim časom in naj taka delovna mesta ponovno 
določijo tudi v svojih splošnih aktih. 

6. Občinske skupščine naj v sodelovanju z družbeno-političnimi organiza- 
cijami vplivajo na organe upravljanja delovnih organizacij, da bodo, na podlagi 
dolgoročnejšega programiranja potreb po kadrih, vodili takšno politiko kadro- 
vanja, ki ji je strokovnost in delovna sposobnost temeljno merilo pri zaposlo- 
vanju in pri razporejanju na delo. Posebno pomembno je, da se taka politika 
kadrovanja realizira pri zaposlovanju in reelekciji vodilnih kadrov. 

7. Zaradi naraščajočih problemov in novih zahtev, ki se postavljajo pred 
službo za zaposlovanje, naj zavodi za zaposlovanje z delovnimi organizacijami 
ter občinskimi skupščinami razvijajo na podlagi sporazumov tako sodelovanje, 
ki bo omogočilo in zagotovilo izvajanje strokovnejše kadrovske politike, ki bo 
upoštevala sodobne metode izbiranja, usposabljanja in uvajanja novih delavcev 
in zagotavljala poleg ekonomskih ter strokovnih vidikov tudi upoštevanje so- 
cialnih vidikov pri zaposlovanju. 

Služba za zaposlovanje naj v sodelovanju z delovnimi organizacijami za- 
gotovi prekvalifikacijo in zaposlitev tistih delavcev, ki postanejo brezposelni 
zaradi intenzifikacije oziroma modernizacije proizvodnje. V ta namen naj de- 
lovne organizacije, družbeno-politične skupnosti, zavodi za zaposlovanje in drugi 
zainteresiranimi činitelji zagotovijo potrebna finančna sredstva. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
15. 7. 1968, št. 10-1/68. 

OSNUTEK 

stališč, sklepov in priporočil v zvezi s stanjem in razvojem kmetijstva 
v SR Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji gospodar- 
skega zbora razpravljala o stanju in razvoju kmetijstva v SR Sloveniji in 

ugotovila : 

V prvem obdobju po uvedbi gospodarske reforme so se izboljšali pogoji 
gospodarjenja v kmetijskih proizvodnih organizacijah in pri zasebnih kmeto- 
valcih. Z uravnovešen jem odnosov v cenah ter z ohranitvijo regresov in premij 
je prišlo kmetijstvo v enakopravnejši ekonomski položaj. To je dalo pobudo za 
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precejšnje povečanje proizvodnje in omogočilo ugodnejše poslovne rezultate 
in rast celotnega dohodka, povečanje osebnih dohodkov, povečanje izvoza ter 
delno tudi samostojnejše reševanje vprašanj financiranja nadaljnjega razvoja. 
S tem pa je bila dana tudi boljša osnova za razvijanje sistema delitve po delu 
ter za povečano uveljavljanje samoupravljanja. 

Ugodni vplivi ukrepov gospodarske reforme pa so se v preteklem in letoš- 
njem letu pričeli hitro manjšati. Gospodarski položaj kmetijskih proizvajalcev 
se je poslabšal zaradi zmanjšane rasti kupne moči, povečanja družbenih daja- 
tev, porasta cen in neredne oskrbe z reprodukcijskim materialom; nadalje za- 
radi neurejenega domačega tržišča, neusklajenega uvoza kmetijskih proizvodov 
ter še posebej zaradi težav, ki so se pojavile pri izvozu živine in mesa, kar je 
močno prizadelo zlasti kmetijstvo v naši republiki. K neugodnemu položaju 
kmetijstva je prispevalo tudi že dalj časa trajajoče zmanjševanje deleža kmetij- 
skih investicij v skupnih gospodarskih investicijah, kakor tudi restriktivna 
kreditna politika poslovnih bank. 

Poslabšan ekonomski položaj kmetijstva povzroča tudi druga gibanja, ki 
niso v korist razvoju kmetijske proizvodnje. Vse pomembnejši položaj dobiva 
trgovina in se akumulacija preliva od proizvodnje k predelavi in trgovini. Znotraj 
kmetijskih organizacij narašča delež trgovskih in drugih nekmetijskih dejav- 
nosti, zaostaja pa razvijanje kooperacijske in lastne proizvodnje. 

Problemi, katerih reševanje je v pristojnosti državnih organov, se rešujejo 
počasi in proizvajalci nimajo možnosti za dolgoročnejše proizvodne usmeritve. 

Zaostreni problemi v kmetijstvu zahtevajo pospešeno oblikovanje in izva- 
janje ukrepov, ki bodo spremenili neugodna gibanja v zadnjem obdobju, prav 
tako pa tudi ureditev nekaterih dolgoročnih ekonomskih, organizacijskih in 
družbeno-političnih vprašanj, da bi si ustvarili osnovo za sodobno agrarno 
politiko. 

Ukrepi, ki se bodo podvzemali, pa morajo biti v skladu z načeli gospodarske 
reforme. Z njimi je treba doseči obrambo pred protekcionistično politiko zuna- 
njih tržišč ter takšno ureditev pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočila na- 
daljnjo rast kmetijske proizvodnje ter zagotovila stabilne pogoje za dolgoročni 
razvoj. 

K posameznim vprašanjem, ki se pojavljajo na področju kmetijstva, spre- 
jema Skupščina SR Slovenije naslednja 

stališča 

1. Uspešnejši razvoj kmetijstva je eden od osnovnih pogojev za nemoten 
gospodarski in družbeni napredk SR Slovenije. Omogočajo ga naravni pogoji, 
neizkoriščene zmogljivosti ter rezultati dosedanjega razvoja. Nadaljnji razvoj 
kmetijstva pa narekuje tudi nizka potrošnja kakovostnih hranil v strukturi 
prehrane prebivalstva, kot so meso, jajca, mleko, sadje in zelenjava, ki bo po- 
stopno naraščala; pomen izvoza kmetijskih pridelkov za pridobivanje deviznih 
sredstev; ter pomembnost kmetijstva, kot dejavnost, s katero se preživlja več 
kot četrtina prebivalstva SR Slovenije. 

Navedna dejstva in vpliv kmetijstva na celotno gospodarsko stabilnost 
zahteva večjo skrb za njegov razvoj, posebno še za dolgoročne smotre, upošte- 
vaje specifičnosti te gospodarske dejavnosti. 

2. Razvoj posameznih dejavnosti kmetijstva, ki je začrtan v smernicah 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1966 do 1970 ustreza prirodnim in 
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tržnim pogojem. V tem okviru je potrebno glede na sedanje težave skrbeti za 
govedorejo, ki je najpomembnejša proizvajalna dejavnost slovenskega kmetij- 
stva, ter hitreje razvijati sadjarstvo, vinogradništvo in pridelovanje vrtnin, za 
kar so ugodni naravni pogoji. V tej smeri je treba začeti z odobravanjem po- 
sojil, ki so predvidena v srednjeročnem načrtu za razvoj teh panog. 

Za nadaljnji razvoj kmetijstva je treba tudi opredeliti koncept dolgoročnega 
razvoja na osnovi analize o možnostih prodaje kmetijskih proizvodov na doma- 
čem tržišču, posebno še v povezavi z razvojem turizma, in glede na možnosti 
izvoza na potencialna tuja tržišča. Pogoji tržišča zahtevajo vsestranski prehod 
na intenziviranje kmetijske proizvodnje. Zato bo težišče razvoja kmetijstva v 
podvzemanju ukrepov za organizacijsko, tehnološko in ekonomsko ustalitev 
proizvodnje tako, da bi dosegli visoko produktivnost dela, finančno ustaljenost 
in možnost za čimvečje samostojno financiranje lastnega razvoja, kot je to bilo 
predvideno ob reformi. V ta namen bo treba uveljaviti različne oblike trdnega 
in dolgoročnega poslovnega sodelovanja in integracije med proizvodnimi, prede- 
lovalnimi in trgovinskimi organizacijami. Vzporedno s tem pa je potrebna 
večja povezanost kmetijskih organizacij med seboj, posebno prek kmetijskih 
poslovnih združenj in gospodarsko zbornico. Potrebna so tudi združevanja 
manjših in slabo organiziranih kmetijskih posestev s sodobnejšimi, ker so edino 
take organizacije v stanju zagotoviti aktiviranje neizkoriščenih, vendar pa druž- 
beno interesantnih proizvodnih kapacitet. Gospodarsko močne in dobro orga- 
nizirane kmetijske organizacije so tudi osnova za razvoj zasebnega kmetijstva, 
ker zagotavljajo strokovno, tehnično in materialno pomoč in organizirano pro- 
dajo izdelkov. Trdnejša gospodarska in samoupravna povezanost kmetov je 
osnovni pogoj za doseganje teh ciljev. 

3. Površine, ki so v SR Sloveniji sposobne za intenzivno kmetijsko proiz- 
vodnjo, so omejene. Z izgradnjo industrijskih, komunikacijskih in drugih ob- 
jektov ter naselij, zlasti individualnih stanovanjskih hiš, se kmetijske obdelo- 
valne površine vse bolj zmanjšujejo. To zahteva na eni strani povečano skrb 
družbe za boljše izkoriščanje kvalitetnih kmetijskih površin in za njihovo oču- 
vanje; na drugi strani pa večjo skrb za tista področja, ki so tudi sposobna za 
kmetijsko proizvodnjo, kot so hriboviti predeli. Glede na omejene možnosti živ- 
ljenjskega obstoja prebivalstva v hribovitih predelih je treba obravnavati razvoj 
kmetijske proizvodnje v teh predelih iz splošno družbenih in ne samo gospo- 
darskih vidikov in to povezano z drugimi dejavnostmi, posebej z gozdarstvom, 
turizmom in domačo obrtjo, ki dopolnjujejo kmetijsko dejavnost. 

Veljavni predpisi ne zagotavljajo dovolj učinkovitega varstva kmetijskih 
površin, zato so potrebni ukrepi, ki bi določneje obvezovali k večji zaščiti teh 
zemljišč. 

4. Poslabšan ekonomski položaj kmetijstva zahteva podrobnejšo proučitev 
pogojev poslovanja, zlasti za živinorejo, kjer zaradi neustreznih ukrepov in pro- 
tekcionizma na inozemskih tržiščih že prihaja do zmanjševanja osnovne črede. 
Zmanjšanje staleža v bližnji prihodnosti bo močno okrnilo preskrbo domačega 
tržišča in neugodno vplivalo na življenjski standard in povzročilo nadaljnje 
zmanjšanje potrošnje teh proizvodov. Odpadla pa bi tudi pomembna postavka 
v našem izvozu in še naprej bi se poslabšal ekonomski položaj kmetijskih pro- 
izvajalcev. 

Položaj kmetijstva, zlasti pa družbenih posestev, je postal tako resen, da 
zahteva takojšnjo ukrepanje za pospešitev plasmaja živine in mesa. Prav tako 
pa tudi ureditev visokih obveznosti za odplačevanje posojil, ki so zapadle v 
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zadnjih letih, zlasti v tistih primerih, ko pri najemanju posojil niso bili v za- 
dostni meri upoštevani strokovni kriteriji in najustreznejše tehnološke in eko- 
nomske rešitve. 

5. Zaostajanje trajnejšega poslovnega sodelovanja osnovnih kmetijskih pro- 
izvodnih enot s predelovalno industrijo in trgovino je eden izmed osnovnih 
razlogov, da se ni uveljavila trajnejša usmeritev na specializirano in bolj kva- 
litetno proizvodnjo. Negotovost kmetijskih proizvajalcev pa se je še toliko 
bolj povečala v lanskem in letošnjem letu zaradi usmeritve trgovine predvsem 
na donosne uvozne posle, ki so bili pogojeni z liberalizacijo deviznega in zuna- 
njetrgovinskega režima ob odsotnosti ustreznega družbenega usmerjanja. 
Osnovni pogoj za napredek kmetijske proizvodnje je zato v zagotovitvi večje 
stalnosti pri prodaji, zlasti s sklepanjem dolgoročnih pogodb ter z urejanjem 
pogojev za prodajo kmetijskih pridelkov z graditvijo skladišč in hladilnic, ki 
bodo prispevali k stalnejši kmetijski proizvodnji z organiziranim plasmajem. 

K uspešnejšemu razvoju kmetijske proizvodnje bo prispevala tudi služba 
za raziskovanje tržišča, ki je sedaj nerazvita in bi se jo moralo organizirati v 
okviru združenj delovnih organizacij. V okviru ukrepov za usmerjanje pro- 
izvodnje in za njeno usklajevanje s potrebami trga bo treba pristopiti tudi k 
ocenjevanju gibanja notranje potrošnje in možnosti izvoza v okviru posameznih 
rajonov in širših družbenih skupnosti. Take ocene bi morale biti tudi osnova 
za intervencijski uvoz. 

6. Napredek kmetijske proizvodnje je mogoče doseči le z neprestanim izpo- 
polnjevanjem in uvajanjem sodobne tehnike in tehnologije v proizvodnjo na 
podlagi novih znanstvenih dognanj ob optimalnem izkoriščanju že razpolož- 
ljivih sredstev. Imamo razvite osrednje raziskovalne in pospeševalne ustanove 
in lokalne zavode, pospeševalna služba pa je urejena v glavnem le v kmetijskih 
organizacijah za lastno proizvodnjo. Pospeševalna služba za potrebe zasebnega 
sektorja pa je prepuščena kmetijskim zadrugam ali kooperacijskim enotam 
kombinatov, ki jo pa večinoma organizirajo namensko le za posamezne, zanje 
interesantne dejavnosti. Potrebe razvoja proizvodnje narekujejo, že obstoječi 
kader pa omogoča, da se pospeševalno službo bolje uredi na področju celotne 
republike. 

Osnova za financiranje pospeševalne dejavnosti mora biti načeloma na 
dohodku iz povečane kmetijske proizvodnje, medtem ko bi se sredstva za po- 
speševanje, ki je splošnega pomena, morala zagotoviti iz družbenih virov. 

7. Obstoječi sistem, vrste in zmogljivosti šol za kmetijsko strokovno izo- 
braževanje ne ustrezajo sedanjim pogojem in potrebam nadaljnjega razvoja 
kmetijstva. Medtem ko zmogljivost visokih, višjih in srednjih šol presegajo 
sedanje potrebe po teh kadrih, pa zaostajajo možnosti in ukrepi za izobraževa- 
nje poklicnih kmetijskih delavcev in zasebnih kmetovalcev. 

Ker je nizka raven znanja kmečkih proizvajalcev močan zaviralni faktor 
v rasti proizvodnje in produktivnosti dela, je izobraževanje kmetijskih proiz- 
vajalcev neodložljivo ter ga je treba v širšem obsegu pričeti uvajati v letoš- 
njem letu. Sredstva za te namene pa naj zagotovijo temeljne izobraževalne 
skupnosti in občine. 

Problem izobraževanja je treba reševati tako, da se vzgojni kadri in izo- 
braževalne institucije neposredno povežejo s tistimi, ki na te kadre računajo, 
to je z družbenimi posestvi, kmetijskimi zadrugami in zasebnimi kmetijskimi 
proizvajalci. Občine in republika bodo pospeševale to dejavnost z ustvarjanjem 
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pogojev za ustrezni šolski prgoram in s spremljanjem dela in razvoja šolskih 
izobraževalnih zavodov na področju kmetijstva. 

8. Razširitev tržišča in spremenjeni odnosi v cenah so spodbudili znaten 
interes za razvoj kmetijske proizvodnje tudi v zasebnem sektorju, ki ga je 
treba vključiti v proizvodnjo na enakopravni osnovi. Ob tem pa je povsem 
očitno prišla do izraza ugotovitev, da zasebni kmetovalec ne more obstojati 
kot blagovni proizvajalec brez sodelovanja z družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo. Takšen proces pa je zaviral nezadosten vpliv družbenega sektorja 
neizgrajen sistem samoupravljanja in dohodkovnih odnosov ter pretežna usme- 
ritev zadrug na trgovsko dejavnost ob zanemarjanju lastne in kooperacijske 
proizvodnje. 

• Za nadaljnji razvoj in vključevanje zasebnega sektorja v družbeno orga- 
nizirano blagovno proizvodnjo je potrebno zlasti: 

— kmetijske zadruge oziroma obrate za kooperacijo pri kombinatih ozi- 
roma posestvih usposobiti za osnovne organizatorje proizvodnega sodelovanja 
na vasi. V skladu z udeležbo osebnega dela in dohodka bi se moral povečati 
vpliv zadružnikov v zadružnih svetih in svetih kooperacij skih enot pri vseh 
odločitvah, ki vplivajo na formiranje in delitev dohodka. Potrebno je spreme- 
niti tudi temeljni zakon o kmetijskih zadrugah tako, da bodo v njem določena 
splošna načela, podrobnosti pa bi določala republika in statuti kmetijskih 
zadrug; 

— urejati zemljiško posest, ker moramo pričakovati intenzivnejši proces 
diferenciacije v zemljiški posestveni strukturi. Z ustreznimi družbenimi ukrepi 
bo potrebno podpirati grupiranje zemljišč v smislu racionalnejše rabe ter po- 
vzemati ukrepe za komasacijo in arondacijo; 

— podpirati uvajanje mehanizacije z načrtnejšo in smotrnejšo nabavo ter 
z zmanjšanjem družbenih dajatev, kot sta carina in prometni davek; 

— ustvariti pogoje za kreditiranje kmetijske proizvodnje na podlagi mobi- 
lizacije lastnih sredstev kmetijskih proizvajalcev in bančnih sredstev ter z 
uvajanjem ter razširjanjem kmetijske hranilno-kreditne službe, kar naj bo 
osnova za smotrno podpiranje načrtnega razvoja zasebne kmetijske proiz- 
vodnje; 

— z ustrezno davčno politiko podpirati preusmeritev kmetij v intenzivno 
proizvodnjo, kot je: uvedba pašno-košnega načina izkoriščanja travnikov, ob- 
nova nasadov, nabava kmetijskih strojev, preureditev gospodarskih zgradb itd.; 

— voditi takšno politiko, ki bo podpirala in stimulirala obstanek ter raz- 
voj kmetij v hribovitih in odročnih predelih zlasti s stališča razvijanja dodatnih 
dejavnosti, ki zagotavljajo nove vire dohodka; 

— z boljšo organizacijo zasebne proizvodnje, razširitvijo proizvodnega so- 
delovanja in večjim dohodkom bo dana možnost za uvedbo starostnega in in- 
validskega zavarovanja kmetov. Starostno in invalidsko zavarovanje naj bi 
ob zdravstvenem zavarovanju kmetov in drugih gospodarskih ukrepih spod- 
budilo večje zanimanje za kmetijsko proizvodnjo pri mladini in starejšim za- 
gotovilo sredstva za preživljanje. 

9. Pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi prihaja ponekod do težav, ki se 
kažejo v premajhnem uveljavljanju pravic pri samoupravljanju, v monopolnem 
položaju gozdnih gospodarstev pri prometu z gozdnimi sortimenti ter v mono- 
polnem odrejanju odkupnih cen. 
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Takšno stanje narekuje ponovno proučitev zakona o gozdovih z vidika pro- 
izvodnih in samoupravnih odnosov ter s stališča njegovega delovanja v praksi in 
ugotovitev vzrokov, ki preprečujejo pozitivno delovanje zakona. 

Da bi dosegli čim uspešnejše uveljavljanje teh stališč, sprejema Skupščina 
SR Slovenije naslednja priporočila in sklepe: 

I. priporočila 

1. Delovnim organizacijam 

— s sklepanjem čvrstih dolgoročnih pogodb je treba zagotoviti kmetijstvu 
stalnega odjemalca pridelkov, živilski industriji preskrbo s surovinami, trgovini pa 
kakovostne pridelke za domače tržišče in izvoz. Zato naj kmetijske delovne or- 
ganizacije, predelovalna industrija in trgovina odločneje pristopijo k poslovno- 
tehničnemu sodelovanju doma in v tujini ter k integraciji, kar bo omogočilo 
povečanje specializacije in produktivnosti dela ter uspešnejši nastop na tržišču; 

— da gradijo objekte, pomembne za stabilnejšo kmetijsko proizvodnjo in 
ki so odločilni za stabilizacijo tržišča kmetijskih proizvodov, kot so hladilnice, 
skladišča, pakirnice in objekti za predelavo. Gradnja takih objektov v sode- 
lovanju s trgovinskimi organizacijami naj temelji na dolgoročni proizvodni 
usmeritvi in skupnem vlaganju sredstev; 

— da razvijajo kmetijsko pospeševalno dejavnost v sodelovanju z drugimi 
organizacijami na vsem območju, na katerem proizvodno in poslovno sodelu- 
jejo z zasebnimi kmetijskimi proizvajalci. 

2. Gospodarski zbornici SR Slovenije 
— da spodbujajo poslovno sodelovanje v kmetijstvu in dolgoročno povezavo 

kmetijstva s trgovino in predelovalno industrijo ter se zavzema za ustrezne 
oblike integracije; 

— da podpira uveljavljanje služb za proučevanje tržišča; 
— da pripravi raziskovalni program in program pospeševalne službe z 

vidika posameznih panog in razvoja vsega kmetijstva v sodelovanju s poslov- 
nimi združenji in raziskovalnimi organizacijami in da se zavzema za realizacijo 
teh programov. 

3. Poslovnim bankam 
— da kreditna banka in hranilnica Ljubljana odobri že v letošnjem letu 

kmetijstvu posojila iz sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu po 
predvidenem programu in pri tem podpira poslovno sodelovanje in integracijo; 

— da proučijo pogoje kreditiranja zasebne proizvodnje in v sodelovanju 
s hranilno-kreditnimi odseki pri kmetijskih organizacijah dajejo kredite za raz- 
voj in preusmerjanje kmetij na tržno proizvodnjo. 

4. Občinskim skupščinam 
— da proučijo in organizirajo v sodelovanju s temeljno izobraževalno skup- 

nostjo krajevnim potrebam ustrezno izobraževanje kmetov in kmečke mladine; 
— da podpirajo z delom sredstev od prispevka iz osebnega dohodka od 

kmetijskih dejavnosti neposredne pospeševalne dejavnosti v zasebnem kme- 
tijstvu; 

— da z davčnimi olajšavami in drugimi ukrepi pospešujejo preusmeritev 
na intenzivno kmetijsko proizvodnjo. Obstanek in razvoj višinskih in odročnih 
kmetij naj poleg tega podpirajo z razvijanjem dopolnilnih dejavnosti kot do- 
datnim virom dohodka; 

33 



514 Priloge 

— da podpirajo poslovno in proizvodno sodelovanje kmetijskih, predelo- 
valnih in trgovskih organizacij in njihovo integracijo ne glede na njihovo 
teritorialno interesno območje. 

II. sklepi 

Izvršni svet se bo zavzel pri zveznih organih: 

— za ohranitev in izpopolnitev sistema garantiranih in minimalnih skupnih 
cen ter sistema regresov in premij v smislu regulatorja proizvodnje; 

— za obstoj in razširitev olajšav pri izvozu in za nadaljnje izpopolnjevanje 
zunanjetrgovinskega režima tako, da se bo spodbujal in omogočal izvoz kme- 
tijskih proizvodov; 

— za takšno povečanje retencijske kvote, ki bo olajšala uvoz opreme in 
reprodukcijskega materiala ter izboljšala kreditno sposobnost kmetijstva; 

— da se uvoz določenih industrijskih proizvodov in opreme veže z izvozom 
živine in mesa oziroma kmetijskih pridelkov; 

— za izboljšanje pogojev gospodarjenja kmetijskih delovnih organizacij in 
to s podaljšanjem odplačevanja posojil iz sredstev bivšega splošnega investi- 
cijskega sklada ter za začasno odložitev teh odplačil za pitališča in s tem pove- 
zane objekte, dokler trajajo sedanje težave pri izvozu živine; 

— za odpravo obresti na poslovni sklad; 
— za odpravo prometnega davka na drobno kmetijsko mehanizacijo za 

zasebne kmetijske proizvajalce in za znižanje carin za kmetijsko mehanizacijo; 
— za pregled in uskladitev kmetijske zakonodaje in za prenos pristojnosti 

na republike. Pri tem bi bilo zlasti treba proučiti utemeljenost novega temelj- 
nega zakona o kmetijskih zadrugah, ki naj bi vseboval le splošna načela; kon- 
kretna vprašanja pa bi urejal republiški zakon in statuti kmetijskih zadrug; 

— za razvoj službe za tržne raziskave, ki bi spremljala splošno gibanje pro- 
izvodnje in potrošnje posameznih pomembnejših kmetijskih proizvodov, kar 
naj bi bila osnova za ukrepanje na področju cen in intervencijskega uvoza. 

Izvršni svet sam pa bo: 
— v okviru koncepta dolgoročnega razvoja SR Slovenije predložil usmeri- 

tev razvoja kmetijstva po proizvodnih območjih za daljše obdobje skladno z 
razvojem ostalega gospodarstva; 

— proučil možnosti za večji plasma kmetijskih, zlasti živinorejskih proiz- 
vodov v okviru mejnih in sejemskih sporazumov; 

— proučil in uveljavil maksimalno zaščito za kmetijsko proizvodnjo pri- 
mernih zemljišč pred urbanizacijo in uporabo za druge namene; 

— proučil možnosti izdaje predpisov, ki bi onemogočali nadaljnje drob- 
ljenje kmetijskih posestev v zvezi z dedovanjem; 

— že v letošnjem letu podvzel vse ukrepe, da se zagotovijo sredstva za tisti 
del pospeševalne službe, ki je pomemben za vse kmetijstvo v SR Slvoniji; 

— proučil možnosti za ustvarjanje pogojev, ki bi bili osnova za uvedbo 
starostnega in invalidskega zavarovanja za zasebne kmetijske proizvajalce. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo bo: 
— proučil v sodelovanju z republiškim sekretariatom za finance oblikova- 

nje in razporeditev akumulacije od proizvodnje do potrošnje ter obremenitve 
družbenega in zasebnega kmetijstva z družbenimi in drugimi dajatvami. Na 
osnovi ugotovitev te analize bosta oba sekretariata tudi pripravila predlog kri- 
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terijev za morebitno ublažitev obveznosti odplačevanja anuitet iz odpravljenega 
republiškega investicijskega sklada; 

— proučil izvajanje in delovanje zakona o gozdovih, zlasti glede na skupno 
gospodarjene v zasebnih gozdovih in glede razvijanja ustreznih odnosov med 
gozdno-gospodarskimi organizacijami in kmeti lastnih gozdov v smislu utrje- 
vanja samoupravnega sistema, to je soodločanje pri upravljanju z gozdovi in 
delitvi rezultatov gospodarjenja; . 

— proučil ustreznost zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja bla- 
govnega prometa (Ur. 1. SRS, št. 24-205/67) in predlagal dopolnitev v smislu, da 
se šteje za udeležbo pri proizvodnji kmetijskih pridelkov le, če je organizacija, 
ki odkupuje kmetijske pridelke, tudi organizirala ustrezno kmetijsko pospeše- 
valno službo oziroma če sodeluje pri financiranju take dejavnosti, ki jo oprav- 
lja druga organizacija na tem območju; 

— zavzel pri zveznih organih, da se uveljavi v zveznih predpisih zaščita 
nekaterih pomembnih kmetijskih proizvodov, katerih cena je v odločilni zvezi 
s poreklom (provenienco) proizvoda. 

Republiški sekretariat za finance bo: 
— pripravil predpise o kmetijsko-hranilno kreditni službi ter proučil mož- 

nosti za regresiranje obrestne mere za trajnejše naložbe, predvsem za urejanje 
zemljišč, nasadov in gospodarskih poslopij. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo bo: 
— sodeloval z gospodarsko zbornico SR Slovenije in republiško izobraže- 

valno skupnostjo pri proučitvi potreb po strokovnem kadru vseh stopenj in 
smeri specializacije in sprejel ustrezne ukrepe za reorganizacijo kmetijskega 
šolstva v smislu uskladitve šolskih kapacitet in programov z dejanskimi potre- 
bami kmetijstva v SR Sloveniji; 

— proučil potrebe po poklicnih šolah za individualne kmetijske proizva- 
jalce v okviru temeljnih izobraževalnih skupnosti in možnosti financiranja; 

— izvedel spremembo učnega načrta tehničnega pouka v osemletkah na 
kmetijskih območjih v smislu večje prilagoditve potrebam kmetijstva. 

St. 320-8/68 

PREDLOGI STALIŠČ 
k analizi o stanju in razvoju kmetijstva v SR Sloveniji 

(Poslal v obravnavo izvršni svet) 

1. Ker je za nadaljnji porast kmetijske proizvodnje odločilnega pomena 
plasma proizvodov, je za kmetijske, živilsko-industrijske in trgovske organi- 
zacije nujno potrebno, da se med seboj poslovno povežejo v smislu čvrste ver- 
tikalne integracije. Delovne organizacije naj izkoristijo tudi vse možnosti po- 
večanja plasmaja s turistično in gostinsko dejavnostjo. Takšno medsebojno 
povezovanje naj podpirajo poslovne banke ter vsi ostali zainteresirani in na ta 
način onemogočajo avtarkične težnje posameznih organizacij. 

2. Da bi zagotovili normalno nadaljnjo rast kmetijske proizvodnje, je treba 
še nadalje ohraniti sistem garantiranih, minimalnih odkupnih cen, regresov in 
premij in ga po potrebi ustrezno izpopolnjevati. 
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3. Glede na pomemben delež kmetijstva pri pridobivanju tujih plačilnih 
sredstev (velik devizni efekt) je potrebno težiti k nadaljnji liberalizaciji pla- 
čevanja v mednarodni menjavi. Zaradi težkega plasmaja kmetijskih pridelkov, 
predvsem živine in mesa, na tuja tržišča, vezati uvoz določenih industrijskih 
proizvodov in opreme z izvozom prej omenjenih kmetijskih proizvodov. 

4. Sedanje olajšave v izvozu (za Anglijo 12'% in za druge zahodnoevrop- 
ske države 6 %) naj ostanejo še nadalje v veljavi, razširijo pa naj se tudi na 
Italijo (6,0/o). 

5. Ker dajatve kmetijskih organizacij presegajo njihovo plačilno zmog- 
ljivost, obremenitve zaradi obsežnih investicijskih naložb pa so previsoke, je 
treba: 

— ponovno proučiti obremenitve družbenega kmetijstva z družbenimi in 
ostalimi dajatvami. Analizo obremenitev s predlogi pripravi republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo v sodelovanju z republiškim sekretariatom za finance, 
ki pripravi predlog za ublažitev odplačila anuitete in odpravljenega repu- 
bliškega investicijskega sklada. 

Dajatve družbenega sektorja so večje kot zasebnega, kar povzroča neenake 
pogoje v proizvodnji in blagovni menjavi. Zato naj se stremi za tem, da se 
dajatve družbenega sektorja izenačijo z ravnijo dajatev zasebnega sektorja. 

6. Glede na pravkar sprejeti zvezni zakon o posebnih davščinah pri uvozu 
kmetijskih in živilskih proizvodov, naj bi se tako zbrana sredstva izkoriščala 
predvsem za pospeševanje izvoza živine in živalskih proizvodov. Ker ta sred- 
stva verjetno ne bodo zadoščala za premostitve vseh ovir pri izvozu, bo treba 
še nadalje izpopolnjevati zunanjetrgovinski režim, ki naj bi spodbujal in omo- 
gočal izvoz kmetijskih proizvodov. 

7. Glede na pomembne možnosti povečanja kmetijske proizvodnje, ki je ne 
more absorbirati domači trg, je treba vsestransko razvijati prizadevanja za 
osvojitev širšega zunanjega tržišča. Pri tem se je orientirati tudi na države 
izven grupacije EGS. 

8. Glede na velik pomen poznavanja trga in obvladovanja prodaje kme- 
tijskih proizvodov bi bilo koristno uvesti posebno službo, ki bi kontinuirano 
proučevala tržišče ter s svojimi ugotovitvami dajala sugestije za prodajo. Taka 
služba je v zametku že pri Gospodarski zbornici SR Slovenije, ki naj jo ka- 
drovsko okrepi in zagotovi potrebna sredstva. 

9. V okviru obstoječih kmetijskih zadrug in drugih kmetijskih in gozdar- 
skih organizacij je treba z internimi predpisi omogočiti polno samoupravljanje 
kooperantov in soodločanje v delitvi dohodka iz proizvodnega sodelovanja na 
osnovi udeležbe sredstev sodelujočih. 

Srednjeročni družbeni plan daje poseben poudarek modernizaciji in specia- 
lizaciji zasebnega kmetijstva in je zato treba nadalje razvijati med obema sek- 
torjema sodelovanja. 

10. Potrebe po strokovnem kadru v kmetijstvu so pri nekaterih stopnjah 
izobrazbe manjše, pri drugih pa večje od razpoložljivih šolskih zmogljivosti. 
Obstoječe kmetijske šole je treba uskladiti z dejanskimi potrebami kmetijstva 
Slovenije. 

Da bi se kmečka mladina seznanila s sodobno kmetijsko proizvodnjo, je 
treba program tehničnega pouka v osemletkah kmetijskemu izobraževanju pri- 
merno prilagoditi. Za odrasle pa naj kmetijske delovne organizacije same ali 
v okviru delavskih univerz prirejajo občasne tečaje. 
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11. Treba je še nadalje izpopolnjevati izgradnjo specializiranih obratov 
kmetijskih organizacij v okviru sedanjih kapacitet ter mehanizirati in raciona- 
lizirati delo (boljša organizacija dela in cenejša režija), tako da bi dosegli 
optimalno ekonomičnost poslovanja z visoko delovno storilnostjo. 

Proizvodna usmeritev družbenega kmetijstva po specializiranih obratih naj 
bo izhodišče za proizvodno usmeritev vsega zasebnega kmetijstva. Poslovno in 
proizvodno sodelovanje obeh sektorjev naj nenehno teži za povečanjem mož- 
nosti plasmaja proizvodov na domačem in tujem trgu. 

12. Glede na hitro urbanizacijo in druge posege, s katerimi se odvzema 
kmetijstvu obdelovalna zemljišča, je vsekakor potrebno, da maksimalno za- 
ščitimo dobra kmetijska zemljišča, tako da urbanizacijo tudi v praksi usmer- 
jamo na zemljišča, ki so za kmetijstvo manj uporabna. 

13. Zaradi počasnejše rasti kmetijske proizvodnje v obdobju 1964—1967 se 
kaže potreba po uskladitvi srednjeročnega programa razvoja kmetijstva z de- 
janskim stanjem. 

14. Izgube kmetijskih gospodarskih organizacij v letu 1967 kot posledica 
nastalih težjih pogojev poslovanja naj poslovne banke in sklad republiških 
skupnih rezerv pomagajo sanirati na podlagi perspektivno utemeljenega sana- 
cijskega elaborata. 

15. Da bi odpravili ovire, ki jih povzroča v nekaterih zadevah ne dovolj 
usklajena obširna kmetijska zakonodaja, je treba opraviti pregled in uskladitev 
celotne agrarne zakonodaje. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
12. julija 1968 obravnavala osnutek stališč, sklepov in priporočil v zvezi s 
stanjem in razvojem kmetijstva v SR Sloveniji, ki ga dne 1. 7. 1968 pred- 
ložila skupina poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Komisija je ugotovila, da obravnavani osnutek akta ni povsem usklajen 
z določbami poslovnika Skupščine SR Slovenije o sklepih kot posebni vrsti 
skupščinskih aktov. Po 242. členu skupščinskega poslovnika je namreč vsebina 
sklepov lahko ne samo nalaganje obveznosti izvršnemu svetu in republiškim 
upravnim organom, temveč tudi ugotavljanje stanja (ugotovitve) in zavzemanje 
stališč. Iz formulacije naslova akta in opredelitve posameznih poglavij po vse- 
bini pa sledi, da ta koncepcija sklepa redakcijsko ni realizirana ter se kot sklepe 
posebej označuje le zadnje poglavje, s katerim se nalaga obveznosti izvršnemu 
svetu in republiškim upravnim organom. Glede na to naj se naslov in prvi 
odstavek besedila spremenita tako, da se glasita: 

»Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na 
seji republiškega zbora in gospodarskega zbora sprejela 

SKLEPE IN POROČILA 

v zvezi s stanjem in razvojem kmetijstva v SR Sloveniji.-« 
Četrti odstavek na drugi strani naj bi se začel takole: »Glede posameznih 

vprašanj, ki se pojavljajo na področju kmetijstva, je Skupščina SR Slovenije 
zavzela naslednja 
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stališča :« 

Na šesti strani se besedilo za točko 9 začne takole: »Da bi dosegli čim 
uspešnejše uveljavljanje teh stališč, Skupščina SR Slovenija 

I. priporoč a«. 

Na deveti strani pa se v tej zvezi besedilo »II. sklepi« spremeni tako, da 
se glasi: »II. nalaga«. 

K vsebini sklepov in priporočil pa komisija opozarja na zadolžitev repu- 
bliškega sekretariata za finance na 10. strani, da pripravi predpise o kmetijsko- 
hranilni kreditni službi. Predlog zakona o navedeni službi je izvršni svet 
namreč že predložil Skupščini SR Slovenije ter je bil v gospodarskem zboru 
že sprejet,-v republiškem pa odložen zaradi dodatnega razčiščenja vprašanj 
o razmerjih med hranilno-kreditno službo in poslovnimi bankami, o čemer naj 
bi svoje mnenje povedali tudi kmet je-varčevalci. Ti predpisi so torej v skup- 
ščinski obravnavi in ni potrebe sedaj nalagati republiškemu sekretariatu za 
finance, da jih pripravlja. Zato naj bi navedena naloga v sklepih odpadla." Če 
pa je v tej zvezi potrebno pripraviti kakšne druge akte oziroma raziskave, je 
treba tako nalogo precizneje definirati. 

Št.: 320-8/68 
Ljubljana, 15. 7. 1968 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in občasni odbor za 
proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora sta na skupni 
seji dne 30. maja 1968 obravnavala stanje in razvoj kmetijstva v SR Sloveniji. 

Kot osnova za razpravo je služilo naslednje gradivo: 
Informacija o stanju in razvoju kmetijstva v SR Sloveniji, informacija o 

kmetijski pospeševalni službi, analiza o izkoriščanju kmetijskih zemljišč in 
drugih proizvodnih kapacitet družbenega sektorja kmetijstva v SR Sloveniji in 
njegova povezava z razvojem blagovne proizvodnje individualnih kmetijskih 
proizvajalcev, poročilo o obnovi sadovnjakov in vinogradov v letu 1967, infor- 
macija o gozdno-gospodarskih načrtih. Vso navedeno dokumentacijo je pripravil 
republiški sekretariat za gospodarstvo. Poleg tega sta prejela odbora tudi pred- 
loge stališč k analizi o stanju in razvoju kmetijstva v SR Sloveniji, ki jih je 
predložil izvršni svet, zaključke sveta za kmetijstvo, živalsko industrijo in za- 
družništvo pri gospodarski zbornici SR Slovenije, sklepe slovenskih sadjarjev 
na posvetovanju v Gornji Radgoni, ki jih je poslalo poslovno združenje Styria, 
osnutek sklepov razširjene seje odbora za zadružništvo in kooperacijo pri go- 
spodarski zbornici SR Slovenije in še dve analizi, ki ju je pripravila gospodarska 
zbornica SR Slovenije: ekonomski položaj govedoreje in njene perspektive v 
sedanji situaciji in informacija o rezultatih poslovanja kmetijskih družbenih 
organizacij v letu 1967. 

Poleg članov obeh odborov, republiškega — gospodarskega zbora so sode- 
lovali v razpravi še številni vabljeni poslanci obeh zborov, ki sicer redno delajo 
na področju kmetijstva. 

V obširni razpravi so bila izražena naslednja mnenja, ugotovitve in predlogi: 
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1. Pogoji prodaje kmetijskih proizvodov, zlasti živinorejskih so se bistveno 
spremenili. Računati je treba z viški kmetijskih proizvodov, kot trajnejšim po- 
javom. Predvidevanja, da bodo zahodnoevropske industrijsko razvite države 
kmetijsko vse bolj pasivne, se ne uresničujejo, hkrati pa se tudi vzhodnoevrop- 
ske države uveljavljajo kot vse večje izvoznice kmetijskih proizvodov. 

Domače tržišče pa je na eni strani boljše založeno zaradi večje proizvodnje 
kmetijskih proizvodov; zastoj v izvozu in nekontroliran uvoz pa sta pripeljala 
do zasićenosti na domačem trgu, ki že škodljivo vpliva na kmetijsko proiz- 
vodnjo, zlasti živinorejsko. 

Zasićenost domačega tržišča z mesom in mesnimi izdelki pa je na drugi 
strani tudi posledica relativno nizke potrošnje v državi, ki močno zaostaja za 
potrošnjo v razvitejših deželah. Tako bi npr. sedanja proizvodnja mesa komaj 
zadoščala za kritje Vs kg večje potrošnje mesa na prebivalca od sedanje. V zvezi 
s tem je bilo omenjeno, da bi znižanje maloprodajnih cen mesa in mesnih iz- 
delkov prispevalo k povečanju domače potrošnje. 

2. Problemi, ki se pojavljajo v kmetijstvu, so tudi posledica pomanjkanja 
dolgoročnejše kmetijske politike ter enostranske usmeritve investicij v preteklih 
letih, ko se je forsirala predvsem gradnja pitališč, zanemarjale pa so se druge 
panoge kmetijstva (sadjarstvo, vinogradništvo). 

Bodoča kmetijska politika bi zato morala težiti k tehnični rekonstrukciji 
vsega kmetijstva, njen osnovni smoter bi moral biti več, zlasti pa ceneje proiz- 
vajati, to je čim večja produktivnost v družbenem merilu. Da bi se pa to lahko 
doseglo, bi morala taka projekcija predvideti .organizacijo osnovnih razvojnih 
enot, razdelitev sredstev, ustrezno planiranje administrativnih ukrepov in razvoj 
raziskovalnega dela. Izvedba take politike pa zahteva poleg angažiranja vsega 
kmetijstva tudi večje angažiranje družbe. 

3. Poudarjeno je bilo, da se v sedanjih težavah odraža tudi v veliki meri 
premala angažiranost družbe pri urejanju, zaščiti in pospeševanju kmetijske 
proizvodnje. Kmetijstva namreč ni mogoče obravnavati na enak način kot npr. 
industrijo, ker je kmetijska proizvodnja v veliki meri pogojena z biološkimi in 
naravnimi procesi, rezultat proizvodnje pa je hrana, ki jo je treba stalno pro- 
izvajati, izpade proizvodnih kapacitet (živinskega fonda) pa je možno le težko 
in počasi nadomeščati. 

Kot posledica premalega angažiranja družbe in nerazčiščenih konceptov o 
razvoju kmetijstva se pojavljajo tudi razna mnenja o izboljšanju preskrbe s 
kmetijskimi proizvodi z odpiranjem meja in liberalizacijo uvoza, odprava sklada 
za pospeševanje kmetijstva ter ideje o odrešilni vlogi zasebnega kmetijstva, 
organiziranega v malih zadrugah in podobno. 

4. Glede na to, da je družbeno poseganje v kmetijstvo v glavnem v pri- 
stojnosti zveze, za Jugoslavijo kot celoto pa ni vedno aktualno reševanje tistih 
vprašanj, ki so nujna za Slovenijo (npr. za Jugoslavijo sladkorna pesa, za našo 
republiko pa živinoreja), je treba prenesti urejanje vprašanj kmetijstva v čim 
večji meri na republike. 

5. Za dosedanje naložbe v kmetijstvu je značilno1, da so bile usmerjene 
v veliki meri na družbena kmetijska posestva, medtem ko za ostalo kmetijstvo 
ni bilo sredstev, in da je bil velik del sredstev porabljen za gradnjo pitališč in 
fundamentalne investicije v zvezi z urejanjem kmetijskih zemljišč. Posledice 
tako usmerjenih naložb se kažejo tudi v velikih anuitetah, ki bremenijo redno 
poslovanje družbenih kmetijskih posestev. 
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Delovne organizacije kmetijstva so pogosto predlagale, da se za odplačila 
anuitet iz odobrenih posojil bivšega RIF in OIF uveljavi moratorij zaradi se- 
danjega finančnega položaja v kmetijstvu, zlasti če gre za pitališča in funda- 
mentalne investicije. Poudarjeno je bilo, da od kolektivov kmetijskih posestev 
ni mogoče pričakovati, da bodo nosili vse breme za investicije, ki se jih po 
svetu razmeji na več generacij. V ta okvir spadajo tudi odločitve nekaterih ko- 
lektivov, da dajo v najem ali celo odtujijo zemljišča, ki se jim jih ne izplača 
obdelovati. 

Na drugi strani pa v letu 1966 in 1967 ni bilo dano nič od sredstev SR Slo- 
venije za investicije v gospodarstvu za kmetijstvo, čeprav se je s tem računalo 
v srednjeročnem planu. Mnoge investicije zato še niso zaključene, dosežen ob- 
seg proizvodnje pa zaostaja za predvidevanji. 

6. Najaktualnejša je v sedanjih pogojih rešitev stanja v živinorejski proiz- 
vodnji, zlasti intenzivni. Na eni strani so težave v izvozu, na drugi strani pa 
nastajajo izgube pri intenzivnem pitanju zaradi spremenjenih odnosov med 
cenami po reformi. Tako stanje ima za posledico naraščanje izgub, hkrati pa je 
ogrožen obstoj najplemenitejšega dela goveje črede, ker bodo kombinati pod 
silo razmer morali zmanjševati stalež živine. Družba bi morala biti na tej 
napredni obliki živinoreje, ki dosega evropske rezultate, zainteresirana tudi za- 
radi deviznih rezultatov, kakor tudi najprimernejše posredne oblike izvoza 
koruze. 

Postavljene so bile zato zahteve po nadaljnjem obstoju olajšav pri izvozu 
v zahodnoevropske države ter njihovi razširitvi za izvoz v Italijo; po določitvi 
višjih odkupnih garantiranih cen za teleta in spitana mlada goveda; po pove- 
čanju retencijske kvote na 70 ,0/o. 

Hkrati z zaostritvijo možnosti plasmaja se vse bolj poslabšuje materialni 
položaj družbenega sektorja kmetijstva zaradi povečanja cen reprodukcijskega 
materiala in povečanja družbenih dajatev. 

Zgube bodo v letu 1968 zato občutno večje kot v letu 1967. Pri tem pa je 
bilo omenjeno, da bi bile izgube tudi doslej večje, če bi kmetijske organizacije 
izplačevale osebne dohodke v višini, kot jih izplačujejo v drugih dejavnostih 
in da ima družbeni sektor kmetijstva večje dajatve kot zasebni kmetje. Glede 
na omenjeno so bile postavljene zahteve po zvišanju oziroma odpravi obresti 
na poslovni sklad, znižanju obrestne mere za kredite in po uskladitvi dajatev 
družbenega sektorja z dajatvami zasebnega sektorja. 

7. Močna kritika je bila izražena na račun trgovine s kmetijskimi proiz- 
vodi. Trgovina namreč teži v veliki meri le k realizaciji čim večje razlike v 
ceni, zanemarja pa osnovo, to je kmetijsko proizvodnjo, ki ji omogoča ustvar- 
janje prometa. Na drugi strani pa se je trgovina usmerila na slučajne donosne 
uvozne posle, ki so bili pogojeni z liberalizacijo deviznega in zunanjetrgovin- 
skega režima. Zato je bila izražena zahteva, da bi bilo treba ukrepati proti po- 
sameznikom, ki so za ta špekulantski uvoz, da se taki pojavi preprečijo, de- 
lovnim organizacijam pa bi bilo treba odvzeti neupravičeni zaslužek. 

Bistveni pogoj za trajnejšo specializacijo in bolj kvalitetno proizvodnjo 
predstavlja ureditev oziroma stabilizacija tržišča s kmetijskimi proizvodi. Trgo- 
vino bi bilo treba zato v večji meri povezati ali podrediti dolgoročni usmeritvi 
kmetijstva in temu tudi prilagoditi gradnjo objektov, ki so potrebni za so- 
dobnejšo prodajo kmetijskih pridelkov (hladilnice in skladišča) oziroma pri 
živinoreji z ureditvijo odkupa in predelave mleka. 
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Družba bi morala s svoje strani prispevati k stabilnejšim pogojem na trži- 
šču kmetijskih proizvodov z ukrepi, ki bi izhajali iz bilanc proizvodnje in po- 
trošnje važnejših kmetijskih proizvodov in z izboljšanjem organizacije služb 
za raziskovanje tržišča. 

8. Splošno nerešeno vprašanje, na katerega so v svojih razpravah opozar- 
jali diskutanti, je pospeševalna služba. Ta služba, ki že prej ni dosegla najboljših 
uspehov, je bila prizadeta na eni strani z odpravo sklada za pospeševanje kme- 
tijstva SR Slovenije, na drugi strani pa s sprostitvijo trgovine s kmetijskimi 
proizvodi. S sprostitvijo prometa s kmetijskimi proizvodi so prizadete le kme- 
tijske zadruge zaradi tega, ker so dolžne izvajati pospeševalno službo, medtem 
ko druge delovne organizacije, ki ničesar ne prispevajo za pospeševanje kme- 
tijske proizvodnje, izvirajo kmetijske zadruge pri odkupu z višjimi odkupnimi 
cenami. Poudarjeno je bilo, da bi bilo umestno predpisati pogoje za opravljanje 
kooperacije z zasebnimi kmeti. 

Nadalje se vse bolj kaže kot nevzdržna predpostavka, da naj kmetijska 
posestva organizirajo splošno pospeševalno službo. Posestva so sicer organizirala 
zase to službo in imajo eventualno tudi kadre, ki bi bili v stanju voditi to 
službo za druge kmetijske proizvajalce, nimajo pa potrebnih sredstev za finan- 
ciranje te službe. Nujno je, da se republika na teh vprašanjih posebej angažira, 
ker zaostajamo pri aplikaciji raziskovalnih dosežkov. Zlasti potrebna pa bi bila 
ta služba v zvezi z uvajanjem mehanizacije, uporabo gnojil in kemizacijo. 

O razmejitvi dela med kmetijskim inštitutom Slovenije in drugimi področ- 
nimi zavodi so bila mnenja deljena. Eni so menili, da spremembe ne bi bile 
potrebne, drugi pa so se zavzemali za večjo vlogo in specializacijo področnih 
zavodov. 

Da bi nadomestili zamujeno, je bilo poudarjeno, da bi bilo treba o nadalj- 
nji usodi pospeševalne službe čimprej sprejeti odločitev in to še pred skup- 
ščinskimi počitnicami, ker bi se za pospeševalno službo lahko le tako zagotovili 
ustrezni viri financiranja v letošnjem letu v okviru proračunske razprave. Kot 
rešitve za financiranje pospeševalne službe pa so bile omenjene različne mož- 
nosti, tako npr. da bi se pri zvezi doseglo, da bi odstopila 2 °/o od prispevka 
iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, ki ga je povišala v letošnjem 
letu, ali da bi republika odstopila 2'% od prispevka .od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja od kmetijskih dejavnosti ali da bi republika prispevala vsa 
sredstva iz proračuna. 

9. Bodoči razvoj kmetijstva bi moral težiti k večji izrabi kmetijskega pro- 
stora. Ob tem je bilo opozorjeno na ukrepe, ki bi bili potrebni za večjo- vklju- 
čitev zasebnega kmetijstva v tržno proizvodnjo. Tako gre na eni strani za 
povečanje proizvodnega sodelovanja družbenega sektorja kmetijstva z zasebnim 
sektorjem in za uveljavitev takih oblik sodelovanja, kjer bo prišel bolj do 
izraza vpliv zasebnih kmetov v zadružnih in kooperacijskih svetih na uprav- 
ljanje in delitev dohodka. Na drugi strani pa gre poleg ureditve pospeševalne 
službe za mobilizacijo sredstev kmetijskih proizvajalcev z ureditvijo kreditno- 
hranilne službe pri kmetijskih zadrugah, za podpiranje uvajanja mehanizacije z 
zmanjšanjem družbenih dajatev, kot sta carina in prometni davek, za vodenje 
take politike, ki bo stimulirala obstanek in razvoj višinskih kmetij in za uvedbo 
starostnega in invalidskega zavarovanja kmetov. Vsi ti ukrepi bi prispevali k 
povečanju kmetijske proizvodnje, povečanju dohodka zasebnih kmetov, zbolj- 
šanju pogojev dela, zlasti pa k povečanju zanimanja za kmetijsko proizvodnjo 
pri mladini. 
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10. Kmetijske obdelovalne površine se zmanjšujejo zaradi uporabe zemljišč 
v druge nekmetijske namene, (stanovanjsko izgradnjo, komunikacije, daljno- 
vode itd.). Izraženo je bilo mnenje, da bi se kmetijstvu morale te površine 
nadomestiti z ureditvijo novih površin. Sredstva za financiranje ureditvenih 
del pa bi morali prispevati nam. uporabniki kmetijskih zemljišč. V zasebnem 
sektorju teče nezadržno proces drobljenja posestev zaradi uveljavljenega na- 
čina dedovanja. Zlaganje posestev pa se tudi ne uveljavlja. Tako je še bolj 
onemogočena tehnična preobrazba kmetijstva. V tem okviru bi bilo treba doseči 
sprejem zakona o zaščiti kmetijskega zemljišča, spremembo zakona o dedovanju, 
poenostavitev izvedbe arondacije in komasacije. Proučiti bi bilo treba umest- 
nost kmetijskega maksimuma, ki tudi omejuje vključevanje zasebnih kmetov 
v tržno proizvodnjo. 

11. Odbora sta menila, da je treba ločiti konkretne kratkoročne naloge od 
dogoročnih ukrepov, ki so povezani z nadaljnjim razvojem kmetijstva. V tem 
okviru je bila dana tudi vrsta pripomb k predlogu stališč izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije h gradivu o stanju in razvoju kmetijstva v SR Sloveniji. 
Tako je bilo omenjeno, da se prav v teh stališčih odraža pomanjkanje' koncepta 
za dolgoročni razvoj kmetijstva v naši republiki in da so stališča izrazito usmer- 
jena na ureditev trenutno aktualnih vprašanj. Prav zaradi take usmeritve teh 
stališč sta odbora smatrala, da naj izvršni svet nadaljuje z napori za njihovo 
realizacijo, skupščina pa naj ob zaključku obravnavane problematike kmetijstva 
sprejme akt, v katerem bo zavzeto .tudi stališče do vprašanj, ki so- pomembna 
za bodoči razvoj kmetijstva. 

K posameznim formulacijam predloga stališč so bile dane naslednje 
pripombe: 

K 1. točki : Formulacija je blaga; sama usmeritev na večjo vertikalno 
integracijo pa nejasna in v mnogočem neproučena. Integracije, ki se npr. sedaj 
pripravljajo, so vnesle med kmetijske organizacije samo še več nejasnosti in 
zmešnjavei. 

K 4. točki : Poleg razširitve olajšav naj se uveljavijo v interesu stabili- 
zacije pitanja kvalitetne živine tudi drugi ukrepi, ki jih je predlagala gospodar- 
ska zbornica (npr. določitev višjih garantiranih odkupnih cen). 

K 5. točki : Se bolj kot anuitete od posojil in iz odpravljenega repu- 
bliškega investicijskega sklada bremenijo zaradi svojega obsega kmetijske 
delovne organizacije anuitete od posojil odpravljenega OIF. Zato je bila 
postavljena zahteva po moratoriju odplačevanja posojil, zlasti če so bila sredstva 
dana za fundamentalne investicije v zvezi z urejanjem kmetijskih zemljišč. 

Sprejeti bi bilo treba tudi druge ukrepe za zmanjšanje dajatev kmetijstva. 
Tako naj bi se cena tehnološkega goriva za kmetijske stroje znižala za znesek, 
ki je namenjen za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest, investicije v kmetijstvu 
pa oprostijo vplačevanja obveznega posojila za elektroenergetske objekte. 

K 6. točki : Podobne davščine pri uvozu kmetijskih in živilskih pro- 
izvodov imajo namen ščititi domačo proizvodnjo. Zato naj bi se sredstva iz tega 
naslova načeloma uporabila za stimulacijo domače proizvodnje v tisti panogi, 
kjer je prišlo zaradi manjše proizvodnje do uvoza. Smernica o uporabi teh sred- 
stev predvsem za stimulacijo izvoza živine in živalskih proizvodov, zato ni 
sprejemljiva. 

K 8. točki: Glede posebne skupne službe, ki bi proučevala tržišče in 
dajala sugestije za prodajo, je bilo ugotovljeno, da te službe pri gospodarski 
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zbornici (tudi v zarodku) še ni. Odločitev o njeni ustanovitvi je namreč odvisna 
od povečanja članskega prispevka delovnih organizacij iz področja kmetijstva. 
Kljub večletnim naporom o tem še ni bilo doseženo soglasje. V zvezi s tako 
službo je odprto tudi vprašanje prednosti pri uporabi njenih ugotovitev, ker 
gre za informacije, na katerih je zainteresiranih več kolektivov, ki nastopajo 
na trgu kot konkurenti. Praksa poslovanja podobnih služb pri poslovnih zdru- 
ženjih kaže, da imajo od takih služb koristi običajno večje in bližje delovne 
organizacije, medtem ko manjši zunanji člani večinoma nimajo posebnih koristi. 

K 9. točki: Večja uveljavitev samoupravljanja kooperantov, soodloča- 
nje v delitvi dohodka in razvijanje sodelovanja med obema sektorjema kmetij- 
stva bo prispevalo k izboljšanju odnosov. Ni pa mogoče računati, da bo to 
bistveno prispevalo k tehnični rekonstrukciji vsega kmetijstva, za kar so po- 
trebna predvsem sredstva in močna pospeševalna in usmerjevalna dejavnost. 

K 10. točki : Zaradi povečanja kmetijske izobrazbe bi bilo treba pred- 
videti tudi organizacijo dveletnih večernih kmetijskih šol, kot to predlaga 
gospodarska zbornica SR Slovenije. 

K 13. točki : Uskladitev srednjeročnega programa razvoja kmetijstva z 
dejanskim stanjem ne bi smelo imeti za posledico zmanjšanje usmerjenih 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu, ki so namenjena za kme- 
tijstvo. 

K 15. točki: Pri reviziji celotne zakonodaje s področja kmetijstva bi 
bilo treba zlasti odpraviti kot nepotreben odlok o prepovedi klanja telet in 
jagnjet (Ur. 1. SFRJ, št. 45/65) in sprostiti oblikovanje cen mesu in mesnih 
izdelkov. Nadalje bi bilo treba doseči spremembo obračunavanja amortizacije 
za plemensko živino; spremembp temeljnega zakona o lovu in predpisov o var- 
stvu narave v smislu večjega upoštevanja potreb kmetijstva. 

12. Končno je bilo dogovorjeno, da se bo od kreditne banke in hranilnice 
zahtevalo poročilo o tem, kako je s sredstvi SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu, ki so bila določena za kmetijstvo. 

13. Odbora sta imenovala delovno skupino za pripravo stališč, sklepov in 
priporočil v zvezi s stanjem in razvojem kmetijstva v SR Sloveniji. 

Št.: 320-8/68 
Ljubljana, dne 1. 7. 1968 

PREDLOG SKLEPA 

o stališčih za spremembe in dopolnitve deviznega režima 
in zunanjetrgovinskega sistema 

Na podlagi 227. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina SR 
Slovenije na seji republiškega in gospodarskega zbora razpravljala o zunanjetr- 
govinski menjavi v SR Sloveniji in o problemih deviznega režima na osnovi 
stališč in predlogov komiteja za zunanjetrgovinsko dejavnost pri izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije do deviznega režima, gradiva republiškega sekre- 
tariata za gospodarstvo o zunanjetrgovinski menjavi slovenskega gospodarstva 
in njeni regionalni usmerjenosti ter predlogov gospodarske zbornice SR Slove- 
nije za dopolnitev deviznega režima in zunanjetrgovinskega sistema v letu 1968 
in sprejela naslednji 
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sklep 

o stališčih za spremembe in dopolnitve deviznega režima 
in zunanjetrgovinskega sistema 

I. 

Osnovni problemi zunanjetrgovinske menjave in gospodarskih odnosov s 
tujino so se po uvedbi devizne reforme v preteklem in v začetku letošnjega 
leta še nadalje zaostrili. Devizni režim je dopuščal taka gibanja izvoza in uvoza, 
ki so imela za posledico zmanjšanje izvoza v letošnjem letu s še vedno nezado- 
voljivo regionalno usmerjenostjo, kar je povzročilo povečanje primanjkljaja v 
konvertibilnih in povečanje presežka v klirinških devizah ter občutno zmanjša- 
nje menjave z deželami v razvoju. Sicer pozitivni ukrepi za liberalizacijo uvoza 
so v vrsti primerov neugodno vplivali na razvoj domače proizvodnje zato, ker 
niso bili hkrati z liberalizacijo uvoza uveljavljeni ustrezni ukrepi za zaščito 
domače proizvodnje in ukrepi za povečanje izvoza. 

Ukrepi, ki so jih sprejeli konec 1967. leta in v začetku 1968. leta zvezni 
organi, rešujejo le posamezne najbolj aktualne probleme, predvsem zmanjšanje 
deficita v konvertibilnih devizah z omejitvami uvoza zaradi zaščite domače 
proizvodnje, ne predstavljajo pa sistemskih dopolnitev deviznega režima in 
zunanjetrgovinskega sistema za reševanje osnovnih problemov gospodarskih 
odnosov s tujino. Številne omejitve uvoza kot so močnejše restrikcije v blagov- 
nem režimu, odrejanje podjetij, ki smejo uvažati določene proizvode, soglasja 
za uvoz itd. povzročajo med drugim povečanje stroškov uvoza in zmanjšujejo 
konkurenčno sposobnost proizvajalcev-izvoznikov pri nastopu na tujih trgih. 

Slabost teh ukrepov pa je tudi v tem, da večajo administrativne pristojnosti 
zveznih upravnih organov. Sklepanje in izvršitve posameznih poslov so odvisne 
od njihovih ocen in odločitev ter delovne organizacije nimajo enakih pogojev 
gospodarjenja in osnove za vodenje dolgoročnejše poslovne politike. 

Nakazani problemi ob hkratnem povečanju konkurence na svetovnem trgu 
ter povečanih protekcionističnih ukrepih zahtevajo čimprejšnje spremembe in 
dopolnitve deviznega in zunanjetrgovinskega sistema predvsem s takimi ukrepi, 
ki bodo podpirali večanje zunanjetrgovinske menjave in ublažili težave v pla- 
čilni bilanci. Osnova za uveljavljanje teh sprememb in dopolnitev je v sedanji 
fazi lahko le obstoječi devizni režim, ker je potrebno spremembe in dopolnitve 
izvršiti v kratkem času in ker bi uveljavljanje nezadostno proučenih, bistvenih 
sprememb deviznega režima v kratkem roku vneslo dodatne motnje v poslo- 
vanje gospodarskih organizacij in s tem privedlo do nadaljnjega poslabšanja 
zunanjetrgovinske menjave. 

Skupščina SR Slovenije zahteva, da se sedanji zunanjetrgovinski sistem in 
devizni režim izpopolni na podlagi naslednjih stališč: 

1. Osnova za določanje ukrepov za pospeševanje izvoza za konvertibilne in 
druge za plačilno bilanco važne devize, mora biti ustvarjanje takih pogojev, 
da se bo konkurenčnost naših proizvajalcev-izvoznikov izenačila s tujimi glede 
pogojev za nabavo reprodukcijskega materiala ter glede davčnih, carinskih, 
kreditnih, deviznih in blagovnih olajšav ter pogojev. 

Za pospeševanje izvoza je odločilne važnosti tudi ustvarjanje drugih pogo- 
jev za zniževanje proizvodnih stroškov izvoznikov. Zato se morajo v deviznem 
režimu predvideti ukrepi, ki bodo pospeševali rekonstrukcijo in modernizacijo 
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ter uvajanje sodobnih tehnoloških postopkov pri tistih gospodarskih organiza- 
cijah, ki se vključujejo v mednarodno delitev dela. 

2. Regionalno usklajevanje uvoza in izvoza mora temeljiti na stalnem 
povečevanju obsega zunanjetrgovinske menjave. V skladu s tem se je treba 
posluževati na konvertibilnem področju predvsem ukrepov za povečanje izvoza 
in ne ukrepov za zmanjšanje uvoza, na klirinškem področju pa je treba ob 
upoštevanju istih načel, glede na specifične pogoje obravnavati usklajevanje 
menjave za vsako državo posebej. 

Pri regionalnem usmerjanju uvoza in izvoza je treba povezovati ekonomske 
interese izvoznikov in uvoznikov, tako da bodo v večji meri odgovorni za svoje 
zunanjetrgovinsko poslovanje oziroma, da bodo odvisni od rezultatov, ki jih 
ustvarjajo s svojim zunanjetrgovinskim poslovanjem. 

3. Osnova deviznega in blagovnega režima mora biti liberalizacija uvoza, 
ki je predpogoj za stabilnost trga in za večje vključevanje v mednarodno 
delitev dela. 

Liberalizacija uvoza bo lahko uspešna le, če bo postopna in če bo temeljila 
na naših sedanjih in predvidenih možnostih plačilne bilance in če bo upoštevala 
konkurenčno sposobnost naše industrije. Zaradi pospeševanja proizvodnje in 
povečevanja izvoza proizvodov z višjo stopnjo predelave je treba dajati prednost 
liberalizaciji uvoza surovin in reprodukcijskega materiala, s čimer bo dosežen 
večji narodni dohodek in večji devizni učinek pri izvozu. 

4. Za zadolževanje v tujini mora postati odločilna devizna kreditna spo- 
sobnost gospodarskih organizacij in poslovnih bank. Zaradi tega je treba nji- 
hovo devizno kreditno sposobnost krepiti in zmanjševati zadolževanje federacije 
za potrebe gospodarstva. 

5. Z deviznimi in zunanjetrgovinskimi ukrepi je treba zagotavljati enake 
pogoje gospodarjenja in zato niso sprejemljive rešitve, ki se nanašajo samo na 
posamezne gospodarske organizacije ali dejavnosti. V skladu s tem je treba 
iz splošno veljavnega deviznega režima in zunanjetrgovinskega sistema izključiti 
neposredno subvencioniranje in izjeme, ki koristijo le posameznim gospodarskim 
organizacijam ali dejavnostim. Enoten tretma vseh gospodarskih organizacij 
ali dejavnosti bo omogočil vzpostavitev bolj uspešnega in bolj enostavnega 
deviznega režima. 

6. Obstoječa protislovja in vrsta nerešenih osnovnih problemov na področju 
ekonomskih odnosov s tujino zahtevajo, da se zunanjetrgovinski in devizni režim 
prouči tudi kompleksno in se uskladi z načeli gospodarskega sistema in samo- 
upravljanja v gospodarstvu. V ta namen je treba poleg postopnega večanja 
deviznih sredstev, s katerimi razpolagajo gospodarske organizacije na osnovi 
doseženega izvoza in postopnega širjenja možnosti njihove uporabe proučiti 
tudi možnosti uvedbe organiziranega deviznega trga pooblaščenih bank, na 
katerem bi imela narodna banka Jugoslavije predvsem nalogo intervenirati, 
če bi tečaji za konvertibilne devize pričeli odstopati od uradnega tečaja ali če 
bi se tečaji za posamezne vrste klirinških deviz formirali izven vnaprej pred- 
videnih limitov. 

II. 

V skladu z navedenimi stališči je treba čimprej, najkasneje pa do začetka 
1969. leta, kot najvažnejše sprejeti in uveljaviti naslednje spremembe in dopol- 
nitve veljavnega deviznega in zunanjetrgovinskega režima: 
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1. Sedanji način dodeljevanja globalne devizne kvote za uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala s konvertibilnega področja, ki temelji na doseže- 
nem uvozu iz leta 1966, ustvarja neenake pogoje gospodarjenja istovrstnih 
gospodarskih organizacij in onemogoča povečanje izvoza na konvertibilno pod- 
ročje. Zato je treba v močnejši meri uveljaviti kot osnovo za dodeljevanje 
deviznih sredstev po režimu GDK obseg in stopnjo povečanja izvoza na kon- 
vertibilna področja ter zmanjšati vpliv doseženega uvoza v letu 1966. Tako 
naj bi dobila podjetja, ki povečujejo izvoz na konvertibilna področja nad dose- 
ženim obsegom v letu 1966 oziroma 1967 tudi sorazmerno večjo devizno kvoto. 

Neenake pogoje gospodarjenja povzroča sedanji način dodeljevanja glo- 
balne devizne kvote za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala s kon- 
vertibilnega področja zlasti pri tistih gospodarskih organizacijah, ki se nahajajo 
pod režimom obvezne vezave uvoza z izvozom. Zato je potrebno spremeniti 
predpise o dodeljevanju in uporabi globalne devizne kvote za uvoz surovin in 
drugega materiala za reprodukcijo tistim gospodarskim organizacijam, ki bodo 
tudi 1969. leta še ostale pod režimom obvezne vezave, tako da bodo kriteriji 
za dodeljevanje GDK v načelu enaki za vse gospodarske organizacije iste 
proizvodne grupacije. 

2. Velik obseg uvoznih omejitev, ki so bile uvedene zaradi zaščite domače 
proizvodnje in zaradi usmerjanja uvoza ter iz plačilno-bilančnih razlogov, 
zahteva, da se izvoznikom za konvertibilne in druge za plačilno bilanco važne 
devize prizna pravica do uvoza surovin in drugega reprodukcijskega materiala, 
ki je potreben za proizvodnjo izvoznega blaga pod pogojem, da predložijo 
ustrezne devizne in druge garancije poslovnih bank za izvršitev svojih izvoznih 
obveznosti. 

3. Sedanji mehanizem za povračilo carin zahteva obsežno in drago admi- 
nistracijo ter priznava povračilo carin le v primerih, če se uvaža blago zaradi 
izvoza in če uvoz in izvoz izvrši ista gospodarska organizacija. Gospodarske 
organizacije se povračila carin v mnogih primerih zato ne poslužujejo, sam 
sistem pa spodbuja uporabo uvoznih surovin in reprodukcijskega materiala 
za proizvodnjo, namenjeno izvozu. Zato je treba pri uvozu na konvertibilna 
področja uvesti povračilo carin pavšalno po grupah proizvodov v višini poprečne 
uvozne substance izvoženega proizvoda in ne glede na to ali se v proizvodu, 
ki se v konkretnem primeru izvaža, nahaja domača ali uvozna surovina. 

Poleg povračila carin pa je treba pri surovinah, materialu za reprodukcijo 
in dopolnilni opremi, ki jo proizvodne organizacije uvažajo zaradi izdelave 
proizvodov za izvoz na konvertibilna področja, tudi poenostaviti postopek pri 
odobravanju začasnega uvoza. Prav tako pa je treba s pomočjo carinskih 
shramb, skladišč ter prostih carinskih in industrijskih cen omogočiti ne le 
skladiščenje in tranzitni promet, temveč tudi spodbujati predelavo uvoznih 
surovin, repromaterialov in delov, kakor tudi proizvodnjo za izvoz. 

4. Sedanja retencijska kvota ne omogoča modernizacije izvozne industrije 
in sklepanja proizvodno-finančnih in kreditnih aranžmajev s tujimi partnerji. 
Posledica tega je, da se izvozno usmerjena industrija prepočasi uposablja za 
širše nastopanje na inozemskih trgih, kar se negativno odraža na plačilno 
bilanco. 

Iz teh razlogov je neobhodno povečati osnovno stopnjo retencijske kvote 
za proizvodne organizacije, predvsem pa uvesti njeno progresivne j še naraščanje 
v odvisnosti od povečanja izvoza. Liberalizirati je treba tudi uporabo retencij- 
ske kvote tako, da lahko gospodarska organizacija kupi za retencijsko kvoto 



Priloge 527 

vse surovine in reprodukcijski material, ki ga potrebuje za svojo proizvodnjo 
ne glede na uvozni režim, ki velja za to blago. Omogoči naj se tudi prosto 
združevanje sredstev retencijske kvote med gospodarskimi organizacijami, kot 
tudi med njimi in bankami. 

Povečanje retencijske kvote bo vplivalo na zboljšanje plačilne bilance, ker 
temelji oziroma bo imelo za posledico povečanje izvoza. 

5. Da bi se povečal neblagovni priliv konvertibilnih deviz je treba poleg 
ukrepov za pospeševanje turizma s konvertibilnih področij predvideti tudi 
vrsto drugih ukrepov, ki bodo stimulativno delovali na povečanje neblagovnega 
priliva. Med drugimi je treba liberalizirati vplačila na devizne račune državlja- 
nov, razširiti prodajo za devize v notranji trgovini za vse proizvode (za 10 "/o 
popustom za vse industrijske proizvode, vključno proizvode prehrambene indu- 
strije), razširiti prodajo za devize s prodajnih skladišč proizvajalcev na vse 
industrijske proizvode, v večji meri z obrestmi stimulirati hranilne vloge naših 
državljanov, ki žive v tujini ter omogočiti devizna vlaganja tujih pravnih in 
fizičnih oseb pri jugoslovanskih bankah. 

6. Kooperacijski odnosi gospodarskih organizacij s tujimi partnerji se ne 
razvijajo zadovoljivo, ker predpisi urejajo to področje predvsem z vidika zaščite 
plačilne bilance in ker je s predpisi dolgoročna proizvodna kooperacija preozko 
definirana. 

Zato je treba spremeniti definicijo dolgoročne proizvodne kooperacije tako, 
da lahko gospodarske organizacije kooperirajo tudi s finalnimi proizvodi iste 
tehnološke skupine ne glede na uvozni režim, če gre za specializacijo proizvod- 
nje, kompletiranja asortimenta in delitev tržišč ter da se dopusti prodaja teh 
finalnih proizvodov tudi na domačem trgu. Hkrati je treba predvideti tudi 
carinske olajšave v okviru dolgoročnih kooperacijskih pogodb za sestavne 
dele, ki so sedaj obremenjeni z enakimi carinami kot finalni proizvodi. 

7. Sistem kreditiranja izvoza investicijskih dobrin kot pomembnega instru- 
menta za večanje izvoza je treba razvijati tako, da bodo postajala osnovni vir 
kreditiranja sredstev gospodarskih organizacij in bank. 

Takoj pa je treba dopolniti refinanciranje izvoza opreme na kredit, tako 
da bi omogočili refinanciranje izvoza vsaj serijske opreme in nekaterih drugih 
trajnejših dobrin na kredit do dveh let. Poleg tega je treba tudi poenostaviti in 
stabilizirati sedanji način refinanciranja izvoza na kredit. 

Sedanje možnosti za zavarovanje izvoznih in kreditnih rizikov je treba 
razširiti tako, da bodo pokriti vsi osnovni riziki, ki se redno pojavljajo pri 
izvozu investicijskih dobrin. 

8. Zmanjšanje blagovne izmenjave s klirinškimi državami, posebno pa z 
evropskimi socialističnimi državami zahteva pospešeno podvzemanje ukrepov, 
da se izmenjava s temi državami vzpostavi na višji ravni in da se stalno 
povečuje skladno s pogoji, ki jih nudijo ta tržišča. V ta namen je potrebno 
doseči predvsem skladnejša razmerja v plačilnih odnosih s temi državami in v 
ta namen podvzemati ustrezne ukrepe na bilateralni osnovi, ukrepe za poveče- 
vanje uvoza ter ukrepe za reguliranje izvoza blaga in storitev. 

V naslednjem obdobju je predvsem potrebno regulirati izvoz v tiste klirin- 
ške države, s katerimi se suficit še ni pričel zmanjševati in to po ustreznem 
povečanju disparitetnih tečajev za izvoz blaga in storitev v take države, kakor 
tudi po izdajanju soglasnosti za izvoz samo tistim gospodarskim organizaci- 
jam, ki svoj izvoz v klirinške države s stalnimi suficiti pokrivajo z uvozom, 
bodisi same, bodisi skupaj z drugimi gospodarskimi organizacijami. 
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To bi poleg skladnejše menjave pospešilo tudi formiranje poslovnih skup- 
nosti izvoznikov, uvoznikov in poslovnih bank, katerih namen bi bil uskla- 
jevanje menjave blaga in storitev s klirinškimi državami. Gospodarske organi- 
zacije pa bi za izvozne posle, ki bi jih realizirale v okviru takih poslovnih 
skupnosti, same dogovorno določale tečaje za izvoz in uvoz in zanje ne bi 
veljali disparitetni tečaji, ki jih določa narodna banka. 

Soglasja za izvoz je potrebno izdajati predvsem tistim gospodarskim orga- 
nizacijam, ki imajo s partnerji v klirinških državah sklenjene sporazume o 
dolgoročni proizvodni kooperaciji z usklajenimi medsebojnimi dobavami. 

9. Poseben pomen je treba dati ukrepom za povečanje menjave z deželami 
v razvoju, ki v zadnjem času zaostaja za potencialnimi možnostmi, ki jih 
nudijo ta tržišča. Majhne plačilne možnosti teh dežel in nizka akumulativnost 
njihovega gospodarstva zahtevajo ustrezne napore glede izvoza investicijskih 
dobrin in tudi drugih proizvodov na kredit. V devizni sistem in zunanjetrgovin- 
ski sistem je treba vgraditi ustrezne ukrepe za pospeševanje izvoza v te dežele 
in uvoza iz njih, kakor tudi ustrezne ukrepe za usklajevanje menjave. Instru- 
mentariju za regionalno usmerjanje menjave z deželami v razvoju je treba 
dati preferenčni tretma. 

Pri dopolnitvi sedanjega deviznega režima in zunanjetrgovinskega sistema 
je treba upoštevati predvsem ukrepe, ki se uporabljajo za povečanje menjave 
s konvertibilnimi področji. V tem pogledu podpira Skupščina SR Slovenije 
predloge, ki jih je predložila gospodarska zbornica SR Slovenije Skupščini SR 
Slovenije in zveznim organom. 

St.: 330-11/68 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log sklepa o stališčih za spremembe in dopolnitve deviznega režima in zunanje- 
trgovinskega sistema na seji dne 16. julija 1968. 

Glede na to, da je komisija dobila predlog sklepov, ki je dokaj obsežen, 
šele med potekom svoje seje, njegove vsebine ni mogla obravnavati in daje 
zato le pripombo glede njegove skladnosti s skupščinskim poslovnikom. 

V preambuli je treba besede »Na podlagi 227. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije« nadomestiti z besedami »Na podlagi 148. člena ustave SR Slove- 
nije«. Primarno se je namreč treba sklicevati na določbe ustave, razen tega pa 
227. člen skupščinskega poslovnika govori le o primerih, ko pristojna zbora na 
predlog predsednika skupščine razpravljata o predlogu akta zvezne skupščine 
ali o drugem vprašanju, ki ga je poslala zvezna skupščina, za kar pa v tem pri- 
meru ne gre. Zato je treba sklicevanje na 227. člen skupščinskega poslovnika 
izpustiti. 

St.: 330-11/68 
Ljubljana, 17. 7. 1968 
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Odbor za družbenoekonomske odnose in odbor za trgovino, gostinstvo in 
turizem republiškega zbora ter komisija za mednarodne odnose Skupščine 
SR Slovenije so na seji dne 1. 7. 1968 razpravljali o zunanjetrgovinski menjavi 
slovenskega gospodarstva in o deviznem režimu. 

Osnova za razpravo so bila naslednja gradiva: Stališča do deviznega režima 
in predlogi, ki jih je izdelal komite za zunanjetrgovinsko dejavnost pri izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije; informacija republiškega sekretariata za gospo- 
darstvo o zunanjetrgovinski menjavi slovenskega gospodarstva in njeni regio- 
nalni usmerjenosti; dopolnitve deviznega režima in zunanjetrgovinskega siste- 
ma v letu 1968, ki jih je pripravila gospodarska zbornica SR Slovenije ter 
poročilo skupine poslancev odbora za trgovino, gostinstvo in turizem o razgo- 
vorih z gospodarskimi organizacijami o problemih blagovne menjave s tujino. 

Ugotovitve, mnenja in predloge, ki so bili izraženi v razpravi o posameznih 
vprašanjih zunanjetrgovinskega in deviznega režima, je mogoče povzeti v na- 
slednjem: 

1. V predloženih gradivih so obdelani problemi, ki se pojavljajo pri zuna- 
njetrgovinski menjavi in deviznem režimu; nakazane rešitve in predlogi ukrepov 
pa se bistveno med seboj ne razlikujejo. 

V razpravi je bilo ugotovljeno,' da gradiva izhajajo pri predlaganih rešitvah 
iz podatkov za 1967. leto in da niso upoštevani v gradivih najnovejši ukrepi 
zveznih organov. Predstavniki komiteja za zunanjetrgovinsko dejavnost, repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo in gospodarske zbornice SR Slovenije so 
zato informirali odbora in komisijo o gibanju zunanjetrgovinske menjave v 
prvih mesecih letošnjega leta in o najnovejših ukrepih, ki so bili sprejeti ozi- 
roma se jih pripravlja v zvezi. 

2. Za gibanja zunanjetrgovinske menjave v letu 1967 in 1968 je značilno 
občutno hitrejša rast uvoza od izvoza na konvertibilna področja in stagnacija 
uvoza iz klirinških držav ter padec menjave z deželami v razvoju. Za 1968. leto 
pa je posebej značilno zaostajanje izvoza na klirinška področja, ker podjetja 
niso dobila potrebnih izvoznih licenc, čeprav je Slovenija dvakrat več uvozila 
v letu 1967 iz vzhodnih držav, kakor tja izvozila. Posledice take zunanjetrgo- 
vinske menjave se kažejo v tem, da so bila predvidevanja glede izvoza na kon- 
vertibilna področja sicer uresničena, uvoz pa je močno porastel, kar je povzro- 
čilo, da se je povečal deficit v konvertibilnih devizah, suficita v klirinških 
devizah pa nismo uspeli znižati. 

3. Glede na to, da se sedanji osnovni problemi zunanjetrgovinske menjave 
v bistvu ne razlikujejo od problemov pred devizno reformo, se postavlja vpra- 
šanje ali načela, na katerih temelji sedanji zunanjetrgovinski in devizni režim 
(enotni tečaj, omejen promet z devizami, obveznost narodne banke, da odkupuje 
devizna sredstva, skladnost deviznega in blagovnega zunanjetrgovinskega reži- 
ma), še ustrezajo. Razprava je potrdila stališča predlagateljev gradiv, da za 
rešitev obstoječih težav ni potrebna sprememba izhodišč deviznega in zunanje- 
trgovinskega režima, temveč je potrebna le njuna takojšnja izpopolnitev, ki 
naj omogoči odpravo osnovnih nerešenih problemov. 

Odbora in komisija pa so poudarili, da se mora republiška skupščina takoj 
vključiti v reševanje tistih osnovnih nerešenih problemov, ki zavirajo zunanje^ 
trgovinsko menjavo in od katerih rešitve je neposredno odvisen razvoj slo- 
venskega gospodarstva. 

Pri tem se je pa treba zavzemati pri zvezi, da bodo spremembe pravočasno 
Uveljavljene in da bo odpadla zaradi sprememb predpisov običajna negoto- 
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vost ob začetku leta. Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi morali biti napori 
usmerjeni predvsem na izboljšave obstoječega zunanjetrgovinskega in deviznega 
režima; zamisli o novih načelih deviznega režima pa bi bilo treba obravnavati 
s stališča eventualne uveljavitve za 1970. leto. 

4. Kot osnovni problemi, ki zavirajo zunanjetrgovinsko menjavo, so bila 
omenjena naslednja vprašanja: 

— višji stroški naših proizvajalcev-izvoznikov kot jih priznava svetovni 
trg. Ti stroški so v glavnem posledica nesorazmerno visokih družbenih dajatev, 
ki jih plačujejo pri uvozu in pri proizvodnji. 

Zato bi bilo treba izpolniti tiste instrumente, s katerimi družba vrača 
izvoznikom dajatve, ki so bile vplačane ob uvozu oziroma med samo proizvod- 
njo blaga, namenjenega za izvoz. Poudarjeno je tudi bilo, da bi morali biti 
družbeni ukrepi v zunanjetrgovinski menjavi usmerjeni bolj v stimulacijo 
izvoza, kot pa v omejevanje uvoza, kar je sedaj praksa; 

— neizdelan sistem in neenako dodeljevanje deviz za uvoz surovin v okviru 
panog in skupin. Pri tem je bilo ponovno opozorjeno na neenak položaj tekstilne 
industrije naše republike nasproti tekstilni industriji drugih republik pri dode- 
ljevanju deviz v okviru GDK, kjer znašajo razlike celo 1 : 54 in na znižanje 
razpoložljivih deviznih sredstev vsem uvoznikom surovin za 10'°/o ne glede 
na dosežene izvozne uspehe. Poudarjeno je bilo, da bi dodeljevanje sredstev 
iz GDK moralo temeljiti predvsem na doseženih rezultatih pri izvozu na kon- 
vertibilna področja; 

-—• nizka retencijska kvota. Ta sredstva predstavljajo v bistvu edina devizna 
sredstva, s katerimi lahko odplačujejo gospodarske organizacije svoje devizne 
obveznosti do domačih in tujih kreditorjev, financirajo modernizacijo in delno- 
nabavljajo surovine ter reprodukcijski material. Izraženo je bilo stališče, da 
niso utemeljeni predlogi o zmanjšanju vloge in pomena retencijske kvote. Za- 
radi pomena1 teh sredstev za gospodarske organizacije bi morali čimprej 
povečati sedanjo ?°/o stopnjo retencijske kvote za industrijo, predvsem pa bi se 
morala povečati progresija in liberalizirati možnosti uporabe in sprostiti pro- 
met s temi sredstvi; 

— neusklajena menjava blaga in storitev oziroma plačil s posameznimi 
devizno-valutnimi področji ali s posameznimi državami. Pri tem je bilo poudar- 
jeno, da je treba sedanji administrativni način (blagovne liste, pooblaščeni izvoz- 
niki in uvozniki) usklajevanja uvoza in izvoza nadomestiti z ekonomskimi 
ukrepi. Tekočo menjavo in storitev naj usklajujejo gospodarske organizacije, 
to pomeni, da naj te same skrbe, da vrednost svojega izvoza krijejo z vrednost- 
nim obsegom uvoza iz teh držav. Uveljaviti je treba sistem, ki že obstoja za 
vezane posle iz blagovnih list. 

Ureditev zunanjetrgovinske menjave s klirinškimi državami je za sloven- 
ske izvoznike še posebej pomembno', ker so pri sedanji administrativni ureditvi 
prizadeti, čeprav so uvoz v 1967. letu iz teh dežel občutno povečali. Povečanje 
izvoza slovenskih izvoznikov v vzhodnoevropske države je pogoj za doseganje 
postavljenih izvoznih nalog, hkrati pa pogoj za predvideno povečanje proiz- 
vodnje v naši republiki. 

Navzoči so tudi poudarili, da ne gre urejati zunanjetrgovinske menjave z; 
vsemi klirinškimi državami na enak način; 

— kooperacijski odnosi naših gospodarskih organizacij s tujimi podjetji. 
Te odnose urejajo obstoječi predpisi predvsem z vidika zaščite plačilne bilance 
in ne s stališča vključevanja v mednarodno delitev dela. Poudarjeno je bilo, da 
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je treba spremeniti definicijo dolgoročne kooperacije v naših predpisih in 
urediti stimuliranje dolgoročnih kooperacij s carinskimi olajšavami; 

— zadolževanje v tujini. V razpravi je bilo ugotovljeno, da so obstoječe 
in nove zadolžitve federacije eden izmed glavnih vzrokov za deficitarnost pla- 
čilne bilance. Z zadolževanjem federacije za uvoz opreme za poedina podjetja 
je treba prenehati. Baza za zadolževanje mora postati devizna kreditna spo- 
sobnost samih delovnih organizacij in bank. Zato je treba jačiti kreditno spo- 
sobnost gospodarstva, v skladu s tem pa zmanjševati zadolževanje federacije 
za potrebe gospodarstva; 

— vloga administracije pri urejanju zunanjetrgovinske menjave. Čeprav 
je reforma deklarirala liberalizacijo zunanjetrgovinske menjave, pa je vpliv 
zveznih upravnih organov še vedno izredno močan. Posamezni udeleženci raz- 
prave so ugotavljali, da so odločitve posameznih referentov zveznih organov 
pomembnejše od upravičenih zahtev delovnih kolektivov. V ilustracijo so nava- 
jali primer GENEX, ki mu je uspelo en dan pred uvedbo prelevmanov samo 
na uvozu smetane zaslužiti 13 mld S din. Nadalje so bile kritizirane nesklad- 
nosti med proklamiranim zunanjetrgovinskim režimom in omejitvami na de- 
viznem področju, ki jih uveljavlja NB s svojimi internimi okrožnicami. Ti in 
podobni primeri kažejo na to, da je obstoječi zunanjetrgovinski in devizni si- 
stem vse preveč centraliziran v rokah zvezne administracije. 

Zahteva po uveljavljanju reformnih ekonomskih načel narekuje, da se 
nekatera pooblastila administracije s področja zunanjetrgovinskega in deviznega 
režima nadomesti z dogovarjanjem med podjetji in z uveljavitvijo takih ukre- 
pov, ki bodo v korist predvsem sposobnim, dobro organiziranim in na zunanjem 
trgu priznanim delovnim organizacijam. 

5. Ob zaključku razprave je bil sprejet sklep, da naj Skupščina SR Slo- 
venije še pred počitnicami razpravljala o zunanjetrgovinski menjavi in sprejme 
stališča glede tistih vprašanj, ki jih je treba rešiti še letos in so bistvenega po- 
mena za razvoj slovenskega gospodarstva. 

V ta namen so komisija in odbora imenovali posebno komisijo z nalogo,- 
da pripravi predlog sprememb oziroma dopolnitev sedanjega zunanjetrgovin- 
skega režima, o katerih naj razpravljata republiški in gospodarski zbor z name- 
nom, da se ga kot stališča Skupščine SR Slovenije posreduje Zvezni skupščini. 

V komisijo so bili imenovani: Lojzka Stropnik, Anton Petkovšek, Boris 
Butina, Mirko Jamar, Matko Pečar, Mirko Jakše, Jernej Jan, Franc Lamut in 
Janez Vidmar. 

St: 330-11/68 
Ljubljana, dne 12. 7. 1968 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je razpravljal 
o deviznem in zunanjetrgovinskem režimu na osnovi gradiva, ki ga je skup- 
ščini predložila gospodarska zbornica SR Slovenije in republiški sekretariat za 
gospodarstvo. 

Odbor je razpravljal o delovanju sedanjega deviznega in zunanjetrgovin- 
skega režima ter o najvažnejših pomanjkljivostih, ki se javljajo na tem pod- 
ročju. V razpravi je bilo poudarjeno zlasti naslednje: 

— osnovna slabost sedanjega deviznega režima je v tem, da je preveč 
administrativen in ne odraža v zadostni meri realne odnose, ki so značilni za 
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tržno gospodarstvo. V pogojih, ko naše gospodarstvo sodeluje z inozemskimi 
tržišči, ki se med seboj po zahtevnosti glede kvalitete in ostalih prodajnih po- 
gojev močno razlikujejo, in kjer sta konkurenčnost in nivo produktivnosti zelo 
različni, pomeni vsako administrativno razdeljevanje deviz po enotnem kurzu, 
v bistvu prelivanje dohodka s področij, kjer se blago prodaja pod najtežjimi 
pogoji oz, najceneje kupuje v področja, kjer se prodaja vrši pod ugodnejšimi 
pogoji. Izvozne cene, ki jih namreč dosegajo gospodarske organizacije na za- 
hodnih tržiščih, so skupaj s premijo običajno nižje od lastnih proizvodnih cen. 
Na vzhodnih tržiščih pa so cene običajno znatno ugodnejše od zahodnih cen. 
pogosto pa tudi od domačih cen. Naša republika izvaža večji del blaga na za- 
hodna tržišča. Taki odnosi še bolj zahtevajo, da počasi tudi devize postanejo 
blago, da z njimi razpolagajo tisti, ki so jih dejansko ustvarili in da z njimi 
pokrivajo tudi stroške prodaje na najzahtevnejših trgih. S tako rešitvijo bi 
bila dana osnova tudi za resnično samoupravljanje v delovnih kolektivih na 
tem področju. 

— Neugodna regionalna gibanja menjave blaga in storitev s tujo in ne- 
zadovoljivo' stanje plačilne bilance se linearno odraža na gospodarske orga- 
nizacije z omejitvami uvoza oz. zmanjšanjem deviznih sredstev za uvoz, ne glede 
na to, ali podjetja izvažajo blago na tuja tržišča ali pa ga prodajajo na domačem 
trgu. Marsikatera delovna organizacija bi ob neznatnem povečanju deviznih 
sredstev lahko bistveno povečala izvoz in tako prispevala k ugodnejši plačilni 
bilanci, ker ima sicer vse druge pogoje za uspešno vključevanje v mednarodno 
delitev dela, ne more pa tega realizirati zato, ker ji devizni režim to onemogoča. 
Neelastičnost deviznega režima se kaže tudi v tem, da niso maksimalno izko- 
riščene razpoložljive proizvodne kapacitete in izrabljene vse možnosti za pove- 
čanje izvoza. Pri urejanju uvoza bi se zato morali mnogo bolj posluževati ukre- 
pov, ki bi zagotovili čim večje izkoriščanje proizvodnih kapacitet in omogočili 
maksimalni izvoz, mnogo manj pa direktnih količinskih omejitev uvoza. 

— Kooperacija naših podjetij s tujimi poslovnimi partnerji poteka počasi, 
ker vsak posamezni primer možne kooperacije administrativno preverjamo in 
jo ocenjujemo iz bilančnih vidikov. Predpisi, ki urejajo dolgoročno kooperacijo 
s tujino, so preveč togi in omejujejo vsako poslovnost. Tudi določila, da je šteti 
za kooperacijo le tisto,, ki traja najmanj tri leta, je problematično, ker tuji 
partner ni vedno vnaprej pripravljen sodelovati na dolgoročni poslovni osnovi. 
Na večjo1 intenzivnost sodelovanja s tujino pa negativno vpliva tudi dejstvo, 
da je naše gospodarstvo bolj obremenjeno z raznimi družbenimi dajatvami kot 
tuja gospodarstva. 

— Liberalizacija uvoza blaga široke potrošnje ni vedno potekala v skladu 
s splošnimi interesi našega gospodarstva. Uvažali smo tudi blago, ki so ga do- 
mače delovne organizacije sposobne proizvajati v ustrezni kvaliteti in v za- 
dostnih količinah. S tem, ko smo dali zaposlitev tuji delovni sili, smo zmanj- 
šali stopnjo izkoriščenosti domačih zmogljivosti in stopnjo zaposlenosti naše 
delovne sile. Liberalizacija bi morala biti bolj premišljena, tako da bi potekala 
hitreje pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala, počasneje pa pri uvozu 
blaga široke potrošnje in še posebno tistega blaga, ki ga uspešno lahko proiz- 
vajamo doma. Tudi carinska tarifa bi morala biti prilagojena takim odnosom. 

— Na uspešno vključevanje v mednarodno tržišče negativno vpliva tudi 
dejstvo, da so delovne organizacije vedno prepozno seznanjene s spremembami 
in dopolnitvami v režimu in da običajno taki predpisi delujejo retroaktivno 
na vse že sklenjene posle, kljub temu, da zakon o deviznem poslovanju jasno 
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določa, da morajo biti spremembe v deviznem režimu sprejete vsaj tri mesece, 
preden pričnejo veljati. Taki predpisi onemogočajo dolgoročne odločitve in sla- 
bijo konkurenčnost naših podjetij v tujini. Razen tega, da delovne organizacije 
prepozno spoznajo spremembe v režimu, pa so odvisne še od naklonjenosti 
administracije, ki rešuje posamezne primere brez vnaprej postavljenih objek- 
tivnih kriterijev. 

— Odbor je ugotovil, da je področje zunanjetrgovinskega in deviznega 
režima v izključni pristojnosti zveze in da so doslej številne pripombe in pred- 
logi naše republike ostali le na papirju. Zato je tem bolj pomembno, da se 
sistem deviznega režima čim bolj približa gospodarstvu in da delovne organi- 
zacije dejansko razpolagajo z ustvarjenimi devizami. 

Odbor je menil, da za leto 1968 oz. 1969 ne bi kazalo v večji meri spremi- 
njati sedanji devizni režim, ker je določena stabilnost režima neobhodna. Potreb- 
ne pa bi bile nekatere dopolnitve, predvsem v smeri, ki jih predlaga gospodar- 
ska zbornica SR Slovenije, tako da se ustrezneje reši predvsem vprašanje 
globalne devizne kvote, retencijske kvote in izvoznih kreditov. 

Ne glede na tako stališče do deviznega režima za leto 1968 oz. 1969 pa je 
treba vzporedno pristopiti k izdelavi dolgoročnejšega deviznega režima, ki naj 
bi ustrezneje urejal vprašanja delitve deviz med gospodarstvom in družbo, raz- 
polaganja z devizami v okviru gospodarstva, delovanje deviznega trga in 
ustrezneje reguliral vprašanje kooperacije z inozemstvom in carinske zaščite 
domačega gospodarstva. 

Posebna delovna skupina, sestavljena iz poslancev gospodarskega in repu- 
bliškega zbora, bo na osnovi razprave v pristojnih odborih pripravila predlog 
stališč in ukrepov in ga predložila obema zboroma v razpravo in sprejem. 

Št.: 43-7/68 
Ljubljana, 9. 7. 1968 

PREDLOG 

stališč, priporočil in ukrepov za nadaljnji razvoj gospodarstva v letu 1968 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije je Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora dne 
17. julija 1968 sprejela sklepe in priporočila za nadaljnji razvoj gospodastva 
v letu 1968. 

Skupščina SR Slovenije je razpravljala o gibanju gospodarstva v obdobju 
januar—maj 1968 in 

ugotovila : 

V prvih mesecih letošnjega leta so bili dosežni ugodni premiki v razvoju 
celotnega gospodarstva. Ti se kažejo v poživitvi proizvodnje, v zadovoljivi 
stabilnosti cen in v večji odvisnosti naraščanja osebnih dohodkov od produk- 
tivnosti dela. Še vedno pa so ugodnejša gibanja zavirali problemi, ki se kažejo 
v težavah pri prehajanju gospodarskih organizacij na bolj zahtevne pogoje 
gospodarjenja in v nekaterih nerešenih ali neustreznih sistemskih odločitvah. 

Za obdobje lanskega in letošnjega leta pa je zlasti značilno zmanjševanje 
akumulativnosti gospodarskih organizacij, ki so jo povzročile povečane dajatve 
federaciji in druge družbene dajatve ter povečani bančni, zavarovalni in po- 
dobni stroški, kar otežkoča nastopanje gospodarskih organizacij na tujem trgu 
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in izvajanje programa modernizacije. V letošnjem letu je prvič po dolgoletnem 
naraščanju prišlo tudi do padca izvoza, ki pa se nanaša le na klirinška tržišča, 
medtem ko je izvoz na konvertibilna tržišča še nadalje naraščal. 

Dejstvo, da je bil dosežen ugoden porast proizvodnje in povečan izvoz na 
konvertibilna tržišča, kaže, da je znatnemu številu gospodarskih organizacij, 
kljub navedenim težavam uspelo prilagoditi svoje poslovanje vse zahtevnejšim 
pogojem domačega in zunanjega trga. 

Pri spremljanju in proučevanju gospodarskih gibanj in pri ugotavljanju 
že navedenih težav pa prihaja vedno bolj do izraza ugotovitev, da republika 
v okviru obstoječe zakonodaje nima možnosti za učinkovito ukrepanje pri 
usmerjanju in usklajevanju gospodarskega razvoja. Ukrepi, ki jih podvzema 
federacija, nimajo zadovoljivega učinka, ker se sprejemajo z velikimi zakasnit- 
vami in po večini temeljijo na poprečnih razmerjih jugoslovanskega gospodar- 
stva. Zato ne morejo ustrezati specifičnostim, ki so značilne za posamezne repu- 
blike* Ta ugotovitev velja še posebej za zelo omejeno samostojnost oblikovanja 
davčne politike v republikah, zaradi česar prihaja do neučinkovitosti v nje- 
nem izvajanju in povzroča neskladnosti v obremenitvah občanov in tudi po- 
litične probleme. 

Na podlagi teh ugotovitev, predloženih materialov in razprave v obeh 
zborih, Skupščina SR Slovenije 

nalaga oziroma priporoča: 

1. Problemi, ki so se zaostrili pri usmerjanju perečih zadev s področja 
gospodarskega sistema, terjajo pospešeno proučevanje sistemskih vprašanj druž- 
benoekonomskih odnosov, gospodarskega sistema in zvezne zakonodaje z na- 
menom, da bi republikam omogočili samostojno in učinkovito reševanje vpra- 
šanj s področja gospodarstva in družbenih služb skladno z njihovimi nacional- 
nimi in gospodarskimi posebnostmi. 

Skupščina in izvršni svet bosta zato ustanovila iz vrst poslancev ter 
predstavnikov družbenih in samoupravnih organizacij, gospodarstva, javne 
uprave in znanstvenih institucij delovne skupine z nalogo, da proučijo posa- 
mezna področja gospodarskega sistema, družbenoekonomske odnose med zvez- 
no in republiško zakonodajo na eni strani ter odnose med republiško in občinsko 
zakonodajo na -drugi strani. Delovne skupine bodo predlagale same ali prek 
pristojnih republiških organov ustrezne rešitve, vključno s potrebnimi spre- 
membami predpisov. Ne glede na delo teh skupin pa so vsi republiški organi 
dolžni sproti proučevati zvezne predpise s svojega področja in predlagati spre- 
membe, ki bodo okrepile večjo samostojnost in odgovornost republik na zako- 
nodajnem področju. 

2. Povečanje družbenih in drugih dajatev onemogoča konkurenčno spo- 
sobnost gospodarstva in zahteva energično podvzemanje ukrepov na ravni vseh 
družbeno-političnih skupnosti za njegovo razbremenitev s smeri: 

— selektivnejše proračunske in splošne potrošnje; 
— zmanjševanja prispevkov od investicij; 
— zmanjševanja obrestnih mer, članarin in podobnih dajatev. 
Razbremenitev gospodarstva bo omogočilo hitrejše izvajanje programov 

modernizacije gospodarskih organizacij, od katerih je odvisen bodoči ekonomski 
položaj gospodarstva in možnosti za njegovo vključevanje v mednarodno deli- 
tev dela. V tej smeri se bo Skupščina SR Slovenije zavzemala tudi za ukrepe, 
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ki bodo omogočili povečanje retencijske kvote, postopno prenašanje obresti od 
poslovnega sklada od federacije na gospodarske organizacije za potrebe moder- 
nizacije in za izločitev sredstev bivšega splošnega investicijskega sklada iz sred- 
stev bivšega splošnega investicijskega sklada iz sredstev poslovnih bank. 

Izvršni svet bo še letos pripravil analizo obremenitve gospodarstva s pred- 
logi ukrepov in jo predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

3. Gibanje osebnih dohodkov se je sicer umirilo, vendar pa prihaja v posa- 
meznih gospodarskih in negospodarskih organizacijah še vedno do izplačil, ki 
ne ustrezajo doseženim učinkom pri delu. Osnovni predpogoj za skladnost 
gibanja osebnih dohodkov je izdelan sistem delitve dohodka ter njegovo do- 
sledno izvajanje v samih delovnih organizacijah. Poleg tega je potrebno z zvez- 
nim zakonom pooblastiti republike, da s svojimi zakoni predpisujejo ukrepe za 
družbeno usmerjanje delitve dohodka in da v zvezi s tem sprejmejo tudi ukrepe 
za zajemanje dohodka, ki ne izvira iz rezultatov dela. 

Prav tako je potrebno z zveznim zakonom pooblastiti republike, da sprej- 
mejo predpise o sistemu obveznega družbenega dogovarjanja o delitvi dohodka 
v vseh tistih dejavnostih, kjer se to pokaže za potrebno, predvsem pa v dejav- 
nostih posebnega družbenega pomena. 

4. Devizni režim vsebuje vrsto administrativnih ukrepov, ki ne dajejo traj- 
nejše perspektive za odločanje delovnih organizacij, ustvarjajo neenake pogoje 
gospodarjenja ter ne podpirajo izvajanja ciljev, ki jih je uveljavila gospodarska 
reforma. Treba je čimprej izpopolniti obstoječi devizni režim tako, da bi 
zagotovili enakopravne pogoje izvoznikom na zunanjem trgu, da bi se dosegla 
večja skladnost pri regionalnem usmerjanju gospodarskih odnosov s tujino in 
večja liberalizacija uvoza, da bi odpravili neposredno subvencioniranje posa- 
meznih gospodarskih organizacij in dejavnosti ter da bi uveljavili zadolževanje 
gospodarskih organizacij v tujini na osnovi njihove lastne kreditne sposobnosti. 

Skupščina SR Slovenije bo posebej sprejela predloge za ukrepe, ki naj 
zagotovijo takšno delovanje deviznega režima. 

5. Odločno se je treba zavzeti za popolno samostojnost republik v oblikova- 
nju politike prispevkov, davkov in taks, kar bi poleg večje učinkovitosti in 
smotrnih ekonomskih rešitev omogočilo tudi uveljavljanje enotnejše davčne 
politike v republiki. 

Izvršni svet je že predlagal zvezni skupščini spremembe 22. člena in črtanje 
125. člena ustave SFRJ, kakor tudi dopolnitev temeljnega zakona o prispevkih 
in davkih občanov in spremembo temeljnega zakona o prometnem davku z na- 
menom, da bi bile republike samostojne v oblikovanju politike prispevkov, 
davkov in taks. 

Pristojni odbori Skupščine SR Slovenije bodo v juliju obravnavali osnutek 
družbenoekonomskih izhodišč za priprravo> republiške bilance sredstev in ob- 
veznosti splošne porabe v letu 1969, s čimer bo dana možnost, da bo lahko 
Skupščina SR Slovenije vplivala tako na oblikovanje sredstev iri obveznosti, 
kakor tudi na oblikovanje politike prispevkov, davkov in taks za prihodnje leto, 
kar bo omogočilo, da bodo konkretni zakonski predpisi izdelani že v mesecu 
septembru. 

Skupščina SR Slovenije bo po skrajšanem postopku sprejela predpise o 
obdavčitvi proizvodnih naprav in počitniških hišic v zasebni lasti ter zakon o 
organizaciji davčne službe v SR Sloveniji, ki naj zagotovi učinkovitost davčne 
politike. 
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6. Skupščina SR Slovenije bo posebej, razpravljala o problematiki kmetij- 
stva, gozdarstva, cestnega prometa ter o zunanji trgovini in deviznem režimu 
in do nerešenih vprašanj na teh področjih zavzela svoja stališča v posebnih 
aktih. 

5t.: 402-124/68 
Ljubljana, dne 16. 7. 1968 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj gospodarstva v letu 1968 na seji 
dne 16. julija 1968. 

Naslov akta, ki pomotoma ni izločen iz prvega odstavka oziroma iz pream- 
bule, naj ne bo »sklepe in priporočila«, ampak le »sklepe«. Priporočil v besedilu 
akta namreč sploh ni, so le stališča (zlasti o potrebi spremembe zveznih pred- 
pisov). Zato je treba tudi na drugi strani spremeniti drugi odstavek in med- 
naslov »nalaga oziroma priporoča« tako, da se bo glasil: 

»Na podlagi teh ugotovitev, predloženih materialov in razprave v obeh 
zborih je Skupščina SR Slovenije zavzela naslednja 

stališča :« 

v besedilu, ki sledi, ni namreč zajeto ne nalaganje obveznosti ne dajanje 
priporočil, ampak gre le za stališča. 

V zadnjem stavku drugega odstavka 1. točke (stran 2), je treba pred besedi 
»republiški organi« vstaviti besedo »pristojni« (zaradi precizacije, za katere 
organe gre). 

K 3. točki je bila dana pripomba, da bi bilo treba določiti nosilca izdelave 
predlogov za spremembo ustreznih zveznih predpisov in sicer naj bi bil to 
izvršni svet. Komisija predlaga formulacijo, ki naj tvori tretji odstavek 3. točke: 
»Predloge za potrebne spremembe zveznih predpisov, ki jih bo Skupščina 
SR Slovenije predložila zvezni skupščini, pripravi izvršni svet.« 

V zadnjem odstavku 5. točke (stran 4) naj se beseda »sprejela« nadomesti 
z besedo »obravnavala«, besede »ter zakon o organizaciji davčne službe v SR 
Sloveniji, ki naj zagotovi učinkovitost davčne politike« pa naj se črtajo, ker bo 
zakon verjetno sprejet na isti seji kot sklepi. 

Izražena je bila tudi pripomba, da je ena od pomanjkljivosti besedila. tudi 
v, tem, da se govori skoraj izključno o slabostih na nivoju federacije, premalo 
pa o slabostih na nivoju republike in občin, ter da se ponekod, npr. v zadnjem 
stavku drugega odstavka 1. točke (stran 2) že vnaprej izraža sum v pravilnost 
bodočih zveznih predpisov; na omenjenem mestu bi zato morda kazalo za 
besedami »proučevati zvezne predpise s svojega področja« in vstaviti besede 
»tam, kjer federacija očitno prekoračuje svoje pristojnosti«. 

St.: 402-124/68 
Ljubljana, 17. 7. 1968 
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PREDLOG ZAKONA 
o prispevku za graditev stanovanj za udeležence narodnoosvobodilne vojne 

1. člen 

Z namenom, da se dokončno rešijo stanovanjska vprašanja udeležencev 
NOV, se od sredstev, ki se po 1. členu zakona o izločanju sredstev za stanovanj- 
sko izgradnjo (Uradni list SFRJ, št. 35-612/65) izločajo v sklad skupne porabe, 
plačuje prispevek za graditev stanovanj za udeležence narodnoosvobodilne vojne 
po stopnji 25 "/o. Prispevek se plačuje po odbitku zneska, namenjenega za sub- 
vencioniranje stanarin. 

2. člen 

Sredstev iz 1. člena se zbirajo na posebnem računu pri centrali službe 
družbenega knjigovodstva SR Slovenije. 

3. člen 

Sredstva zbrana po 1. členu se lahko začno koristiti, ko bo Skupščina SR 
Slovenije sprejela ustrezne predpise, ki bodo urejali način in pogoje za njihovo 
uporabo. 

Pri določanju načina in pogojev za uporabo teh sredstev je potrebno pred- 
vsem upoštevati stanovanjske in socialne razmere upravičencev. 

4. člen 

Predpisi, ki bodo urejali način in pogoje za uporabo sredstev iz 1. člena, 
morajo biti sprejeti najkasneje do konca leta 1968. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati 1. avgusta 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

V pretečenih letih smo reševali stanovanjsko vprašanje udeležencev narod- 
noosvobodilne vojne dokaj nesistematično in spričo pomanjkljivih sredstev tudi 
premalo učinkovito. Del stanovanjskih potreb udeležencev NOV je bilo rešenih 
s krediti bivših stanovanjskih skladov, s sredstvi delovnih organizacij in občin. 

V obdobju od leta 1959—1966 je bilo v SR Sloveniji rešenih 9540 stanovanj- 
skih primerov borcev in invalidov NOV, od tega 6617 v delovnem razmerju in 
2923 izven delovnega razmerja. V posameznih letih je bilo rešenih: v letih 
1959—1962 — 4576 primerov, v letu 1963 — 1516, v letu 1964 — 1443, v letu 1965 
— 1007, v letu 1966 pa 988 stanovanjskih primerov. 

Zmanjšanje števila rešenih primerov v letih 1965/66 je predvsem posledica 
ukinitve bivših stanovanjskih skladov in drobitev finančnih sredstev za gradnjo 
stanovanj. V letu 1966 je nazadovanje stanovanj še večje zaradi izpada republi- 
ške participacije občinskim skupščinam pri gradnji stanovanj za borce in inva- 
lide NOV zunaj delovnega mesta. Občuten je padec pri reševanju stanovanjskih 
zahtev zaposlenih, posebno v manjših, slabo akumulativnih podjetjih. Zaostaja- 
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nje v letu 1965—1966 za okrog 1000 stanovanj je povezano nekoliko tudi s 
splošnim nazadovanjem gradnje stanovanj v teh letih. 

Kljub temu, da so udeleženci NOV in njihove organizacije stalno opozarjali 
na nerešena stanovanjska vprašanja in na kritično stanje prizadetih, je po naj- 
novejših podatkih, ki jih je zbrala zveza združenj borcev NOV SR Slovenije 
še vedno 2000 nerešenih stanovanjskih primerov udeležencev NOV, od tega 
1078 takih, ki so izven delovnega razmerja. 

Število doslej še nerešenih stanovanjskih primerov borcev NOV je torej 
tolikšno, da je ta problem potrebno reševati akcijsko in organizirano zlasti 
zato, ker imajo nerešena ali slabo rešena stanovanjska vprašanja predvsem 
borci izven delovnega razmerja in borci z relativno nizkimi osebnimi dohodki. 
Dokončno rešitev stanovanjskega vprašanja udeležencev NOV pa narekujejo 
tudi sklepi in priporočila za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne 
revolucionarje in borce NOV, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije v marcu 
mesecu letos (Ur. 1. SRS, št. 12-89/68). 

Zvezna skupščina je na podlagi zveze združenj udeležencev NOV, ki ga je 
podprla tudi republiška organizacija udeležencev NOV, sprejela dn« 5. 6. 1968 
zakon o dopolnitvah temeljnega zakona o prispevku od sredstev skupne porabe 
(Uradni list SFRJ, št. 24-280/68), ki zagotavlja potrebna finančna sredstva za 
izgradnjo stanovanj za udeležence NOV. Ta sprememba omogoča uvedbo pri- 
spevka na sredstva, ki se po zakonu izločajo za stanovanjsko izgradnjo v sklad 
skupne porabe delovnih organizacij. Zakon pooblašča republike, da določijo 
stopnjo prispevka ter način in pogoje za uporabo sredstev zbranih iz tega 
prispevka. 

Glede na to je nujno, da tudi SR Slovenija v skladu s pooblastili v cit. 
zveznem zakonu sprejme ustrezne zakonske predpise. S temi predpisi bo ures- 
ničen tudi sklep, ki si ga je skupščina postavila v sklepih in priporočilih za 
izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV, 
in se glasi: 

»Skupščina SR Slovenije se bo v letu 1968 zavzela za pooblastilo, na pod- 
lagi katerega bo z zakonom določila delež sredstev delovnih in drugih organi- 
zacij, zbranih s 4i0/o stanovanjskim prispevkom, ki jih je treba namensko upo- 
rabljati za reševanje stanovanjske problematike borcev NOV, in zato, da se 
tudi z uporabo sredstev iz tega zakona rešijo vsi pereči stanovanjski problemi 
borcev NOV najkasneje v treh letih.« 

Predlagana zakonska ureditev upošteva poleg dejanskih potreb udeležencev 
NOV tudi sedanji gospodarski položaj delovnih in drugih organizacij, njihove 
lastne potrebe po stanovanjski izgradnji ter okoliščino, da je sedanji sistem 
izločanja sredstev za stanovanjsko izgradnjo v višini 4 °/o predviden z zveznim 
zakonom le do konca leta 1969. 

Analize stanovanjskih potreb udeležencev NOV narekujejo potrebo, da se 
predpiše stopnja prispevka iz izločenih sredstev za stanovanjsko izgradnjo v 
skladu skupne porabe (po odbitku subvencije) na podlagi izračuna: 

14,0 milijard S din X 100 
  = 24,79 ali zaokroženo 25°/o. 

56,48 milijard S din 

S 14 milijardami, kolikor bi znašal prispevek za graditev stanovanj za 
udeležence narodnoosvobodilne vojne, bi bilo možno rešiti 2000 aktutnih stano- 
vanjskih problemov borcev NOV na naslednji način: 
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1000 stanovanj X 11 milijonov S din 
300 stanovanj X 6 milijonov S din 
400 stanovanj X 3 milijone S din 

Skupaj za čas 17 mesecev . . . 

11,0 milijard S din 
1,8 milijard S din 
1,2 milijardi S din 

14,0 milijard S din 

Z gradnjo najemnih stanovanj pa bi se sprostila nekatera obstoječa stano- 
vanja v družbeni lastnini. Predvidevam, da bo na ta način sproščenih nadaljnjih 
300 stanovanj. 

S sprejemom tega zakonskega predloga pa bo urejena šele prva faza reali- 
zacije akcijskega programa do končne rešitve stanovanjskih problemov udele- 

' žencev narodnoosvobodilne vojne. Sredstva se bodo zbirala pri centrali službe 
družbenega knjigovodstva. Načine in pogoje za uporabo sredstev pa bodo ure- 
jali posebni predpisi, ki jih mora sprejeti Skupščina SR Slovenije, najkasneje 
do konca leta 1968 (ustanovitev posebnega republiškega ali občinskih skladov, 
statut skladov, pravilnik o načinu in pogojih razdeljevanja sredstev itd.). Taka 
etapna ureditev je pogojena predvsem iz naslednjih razlogov: 

1. z zbiranjem sredstev za rešitev stanovanjskih problemov borcev NOV 
ne gre odlašati, ker je sedanji sistem izločanja sredstev za stanovanjsko gra- 
ditev v višini 4'°/o predviden z zveznim zakonom le do konca leta 1969; 

2. predhodne razprave v skupščinskih telesih in v odborih izvršnega sveta 
so nakazale vrsto problemov, ki jih je potrebno predhodno rešiti in razčistiti, 
če želimo, da bo akcijski program uspešno uresničen (ali centralni sklad ali 
občinski skladi, kriteriji za razdeljevanje sredstev, možnosti, da se zbrana 
sredstva po predlaganem zakonu povečajo s kreditnimi sredstvi bank, stano- 
vanjskih podjetij in občinskih proračunov, načini in pogoji prelivanja sredstev 
iz občin, ki ustvarjajo presežek sredstev, v občine, ki jim sredstva primanj- 
kujejo itd.); 

3. kratek čas od sprejema zveznega zakona, ki pooblašča republiko, da 
sprejmejo republiški zakon, s katerim določijo višino prispevka in način ter 
pogoje za razdelitev teh sredstev, je onemogočil, da bi se o kriterijih in načinu 
razdeljevanja sredstev organizirala širša razprava z občinskimi skupščinami, ki 
bodo skupaj z organizacijami zveze borcev glavni nosilec uresničitev akcijskega 
programa rešitev stanovanjskih problemov borcev NOV. 

Ljubljana, 11. 7. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
12. julija 1968 obravnavala predlog zakona o prispevku za graditev stanovanj 
za udeležence narodnoosvobodilne vojne, ki ga je predložil Vlado Crne, poslanec 
republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Ker je komisija že na svoji seji dne 3. julija 1968 izčrpno obravnavala v 
načelu in v podrobnostih prvotni predlog zakona o dopolnitvah zakona o pri- 
spevku od sredstev skupne porabe ter dala o tem obširno pismeno poročilo, 
komisija pri obravnavi novega predloga z dne 11. 7. 1968 ni ponovno razprav- 
ljala o načelnih vprašanjih v zvezi z zakonsko ureditvijo prispevka za graditev 
stanovanj za udeležence narodnoosvobodilne vojne. Ugotovila je, da je tudi 
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predlagana ureditev teh vprašanj z več predpisi možna ter z zakonodajno-prav- 
nega vidika k predlaganemu zakonu ni bilo načelnih pripomb. 

Pri obravnavi v podrobnostih je komisija predlagala naslednje spremembe: 
K 3. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se besedilo »lahko začno ko- 

ristiti« spremeni tako, da se glasi »bodo začela uporabljati«. 
Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna le zaradi izboljšave 

besedila. 
K 4. členu: Besedilo člena se v celoti črta. 
Vsebina predlagane določbe 4. člena nima normativne vsebine in v bistvu 

predstavlja le interni sklep o bodočem delu v zvezi z reševanjem vprašanj po 
predlaganem zakonu. Ni običaj in tudi smotrno ni, da bi si skupščina z zakonom 
nalagala, do kdaj bo sprejela kakšen predpis. Dolžnost sprejema ustreznih pred- 
pisov Skupščine SR Slovenije pa je sama po sebi že določena v prvem odstavku 
3. člena zakonskega predloga. 

Predstavnik izvršnega sveta je na seji sporočil tudi spremembe in dopol- 
nitve, ki jih predlaga izvršni svet k 2. členu in k drugemu odstavku 3. člena 
zakonskega predloga. Komisija k predlogom izvršnega sveta ni imela pripomb. 

Predlagatelj zakona se je s predlogi zakonodajno-pravne komisije strinjal. 

St.: 420-19/68 
Ljubljana, 15. 7. 1968 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora je na seji dne 16. julija 1968 obravnaval predlog zakona o prispevku 
za graditev stanovanj za udeležence narodnoosvobodilne vojne, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slove- 
nije tovariš Vlado Crne. 

Predlagatelj je obrazložil vzroke, ki so ga napotili, da je svoj prvi predlog 
zakona o dopolnitvah zakona o prispevku od sredstev skupne porabe umaknil in 
pripravil nov zakonski predlog. Kot osnovni vzrok je navedel, da so predhodne 
razprave v skupščinskih telesih in v odborih izvršnega sveta nakazale vrsto 
problemov, ki jih je potrebno predhodno rešiti in razčistiti, če želimo, da bo 
akcijski program uspešno uresničen. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da predloženi zakonski predlog 
rešuje le prvo fazo realizacije akcijskega programa dokončne rešitve stanovanj- 
skih problemov borcev NOV, to je zbiranje sredstev za te namene. Ker so 
možnosti za zbiranje sredstev časovno omejene, je torej nujno z zakonskim 
predpisom zagotoviti, da se bo prispevek formiral, oziroma obračunal že od 
avgusta letošnjega leta dalje. Prav iz tega razloga je bil odbor mnenja, da je 
treba predloženi zakon čimprej uveljaviti in je zato podprl stališče, da se 
sprejme zakonski predlog po skrajšanem postopku. 

V tem delu razprave pa. je bila poudarjena zahteva, da morajo pristojni 
organi v najkrajšem času razčistiti še odprta polemična vprašanja in pripraviti 
ustrezne predloge tistih predpisov, na osnovi katerih bo možno s tem zakonom 
zbrana sredstva tudi uporabljati. 

Odbor je obravnaval tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije in mnenje, 
ki ga je predsedniku skupščine poslal izvršni svet Skupščine SR Slovenije z 
dopisom št. 420-29/68 z dne 12. 7. 1968. 
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Pri obravnavi v podrobnostih odbor predlaga naslednje spremembe in 
dopolnitve. V teh predlogih so zajete pripombe zakonodajno-pravne komisije in 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

K 2. členu : Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: »Sredstva za leto 1968 morajo odvesti delovne in druge organizacije na 
poseben račun pri centrali službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije naj- 
kasneje ob zaključnih računih za leto 1968.« 

Dopolnitev je potrebna zaradi tega, ker so nekatere delovne organizacije 
že sklenile določene dogovore o uporabi teh sredstev v letu 1968, oziroma jih 
deloma uporabljajo za obratna sredstva. Hitro izločanje teh sredstev bi lahko 
povzročilo motnje v nekaterih delovnih organizacijah. 

K 3. členu: — V prvi vrsti prvega odstavka se besedilo: 
»lahko začno koristiti« spremeni tako, da se glasi: 
»bodo začela uporabljati« 
Amandma zakonodajno-pravne komisije. 
— V drugi vrsti drugega odstavka se med besedi »upoštevati stanovanjske« 

vnese besedilo: »aktivno udeležbo v NOV,« 
Amandma izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
K 4. členu: Besedilo tega člena se črta. 
Amandma zakonodajno-pravne komisije. 
Predlagatelj se je z navedenimi spremembami strinjal in jih osvojil. 
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga, 

da republiški zbor Skupščine SR Slovenije sprejme predlog zakona ob upošte- 
vanju sprememb, ki so navedene v tem poročilu. 

Ob zaključku razprave je odbor ponovno poudaril, da je s sprejemom tega 
zakona narejen šele prvi korak k uresničitvi akcijskega programa dokončne 
rešitve stanovanjskih problemov borcev NOV in da bo potrebno v najkrajšem 
času sprejeti tudi druge predpise, ki bodo omogočili uporabo prispevka določe- 
nega s tem zakonom. 

Iz tega razloga predlaga odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komu- 
nalno gospodarstvo, da Skupščina SR Slovenije sprejme skupaj s tem zakon- 
skim predlogom še naslednji 

sklep 

komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV bo v sodelova- 
nju z izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, občinskimi skupščinami in orga- 
nizacijami zveze borcev najkasneje do konca meseca novembra pripravila 
ustreznei predpise, v katerih bodo določeni načini in pogoji za uporabo prispevka, 
določenega z zakonom o prispevku za graditev stanovanj za udeležence narod- 
noosvobodilne vojne. 

Odbor je za svojega poročevalca določil Ivana Ahlina. 

Št: 420-19/68 
Ljubljana, dne 16. 7. 1968 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora je dne 
17. 7. 1968 ponovno razpravljal o predlogu zakona o prispevku za graditev sta- 
novanj za udeležence narodnoosvobodilne vojne, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
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predložil poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije tovariš Vlado 
Črne. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. 
Pri podrobni obravnavi pa odbor predlaga, naslednje spremembe in do- 

polnitve: 
k 1. členu : Vsebina tega člena se spremeni v tem smislu, da se pri- 

spevek plačuje po stopnji 15 °/» od osnove vseh sredstev, ki se po 1. členu 
zakona o izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo (Ur. 1. SFRJ, št. 
35-612/65) izločajo v sklad skupne porabe, ne pa 25 % po odbitku zneska, na- 
menjenega za subvencioniranje stanarin. 

k 2. členu: Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Sredstva za leto 1968 morajo odvesti delovne in druge organizacije na pose- 
ben račun pri centrali službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije najkas- 
neje ob zaključnih računih za leto 1968.« 

Ta sprememba oziroma dopolnitev je po vsebini enaka amandmaju izvrš- 
nega sveta k temu členu, razlikuje pa se v tem, da izvršni svet predlaga, da se 
2. člen spremeni in ne, da se doda nov odstavek k 2. členu. 

k 3. členu : Odbor je sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije in 
amandma izvršnega sveta. 

k 4. členu: Odbor je sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije. 
Odbor poleg tega predlaga, da gospodarski zbor sprejme še poseben 

sklep, ki ga je v svojem poročilu predlagal odbor za urbanizem ter stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, ki se glasi: 

»Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV bo v sodelova- 
nju z izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, občinskimi skupščinami in orga- 
nizacijami zveze borcev najkasneje do konca meseca novembra pripravila 
ustrezne predpise, v katerih bodo določeni način in pogoji za uporabo prispevka, 
določenega z zakonom o prispevku za graditev stanovanj za udeležence narod- 
noosvobodilne vojne.« 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Mihaela Savineka. 

Št.: 420-19/68 
Ljubljana, 17. 7. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov 

1. člen 

V 42. a členu zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SRS, 
št. 7-59/67, št. 36-290/67 in št. 5-12/68) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za prejemke, ki se izplačujejo 
iz sredstev izobraževalnih skupnosti.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Urdanem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968. 



Priloge 543 

OBRAZLOŽITEV 

V letu 1968 uvedena posebna stopnja republiškega prispevka od delovnega 
razmerja od prejemkov iz delovnega razmerja upokojencev in od prejemkov 
za delo, ki traja dalj kot poln delovni čas, je občutno zvišala dosedanje izdatke 
za tovrstne zaposlitve. Posebna stopnja republiškega prispevka znaša za upo- 
kojence 19,13 %>, za nadurno delo pa 15,31 "/o, medtem ko znaša redna repu- 
bliška stopnja le 1,51 "/o. 

Po izračunu republiške izobraževalne skupnosti bi se zaradi posebnih 
stopenj izdatki republiške izobraževalne skupnosti za leto 1968 zvišali za 
1 025 000 din, izdatki temeljnih izobraževalnih skupnosti pa za 7 665 000 din. 

Republiška izobraževalna skupnost je mnenja, da v našem šolstvu še vedno 
ni mogoče opustiti nadurnega dela in zaposlovanja upokojencev, ker predmetni 
pouk zahteva predmetne učitelje, katerih pa ni mogoče na vsaki šoli zaposliti 
zadostno število, oziroma če bi se jih zaposlilo, ne bi bili zaposleni poln delovni 
čas. Zato je po mnenju izobraževalne skupnosti zaposlitev upokojencev in nad- 
urno delo v prosvetni službi še vedno umestno in racionalno. Zaradi izredno 
kritičnega finančnega položaja izobraževalnih skupnosti so le-te s posebnimi 
republiškimi stopnjami prispevka iz delovnega razmerja zelo prizadete. Zato 
se na predlog republiške izobraževalne skupnosti predlaga sprememba zakona 
o prispevkih in davkih občanov, s katero naj se izplačila iz sredstev izobraže- 
valnih skupnosti oprostijo plačevanja republiškega prispevka iz delovnega raz- 
merja po posebnih stopnjah. Oprostitev naj velja že za vse leto 1968, kar pomeni 
za izobraževalne skupnosti znižanje izdatkov v višini 8 690 000 din. 

Dodatni prispevek iz osebnega dohodka so dohodek republiškega prora- 
čuna. Do konca maja letos je od planiranih 20 milijonov že vplačano 15,7 mili- 
jona oz. 78 l0/o. V teh plačilih so tudi sredstva, ki so jih doslej plačevale usta- 
nove, ki se financirajo iz sredstev izobraževalnih skupnosti. Ocenjujemo, da so 
te ustanove vplačale tega prispevka ca. 3 700 000 din, brez teh vplačil znaša 
realizacija prispevka po posebni stopnji 12 milijonov din. Po predlogu tega 
zakona se bodo vplačani prispevki po posebni stopnji vrnili izobraževalnim 
skupnostim. Glede na izpad sredstev od izobraževalnih skupnosti v znesku ca. 
8,7 milij. in glede na sicer zadovoljivo realizacijo tega dohodka menimo, da bo 
znašal primanjkljaj dohodkov iz tega naslova konec leta samo 2 milij., kar je 
v predlogu rebalansa proračuna upoštevano. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog zakona 
o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov, ki ga je skupščini pred- 
ložil izvršni svet, obravnavala na seji dne 12. julija 1968. 

V načelni obravnavi so nekateri člani komisije načelno nasprotovali spre- 
jemu takega zakona. Posebne stopnje republiškega in občinskega prispevka od 
delovnega razmerja so bile za prejemke upokojencev in za prejemke od nad- 
urnega dela uvedene (februarja letos) ravno zato, da bi se s tem vplivalo na 
zmanjševanje zaposlovanja upokojencev in za zmanjševanje nadurnega dela ter 
da bi se tako stimuliralo zaposlovanje novih delavcev, zato po mnenju teh 
članov komisije tudi sedanje težke materialne situacije v šolstvu ne bi smeli 
tako neprincipialno reševati, ker bomo s tem zavrli nek pozitiven proces v de- 
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lovnih organizacijah na tem področju. Na podlagi omenjenih mnenj je komisija 
sklenila, da pristojna zbora v svojem poročilu na ta problem opozori. Vsekakor 
pa po mnenju komisije ni pravilno in umestno, da se ukrep, ki ga je očitno na- 
rekoval težak materialni položaj šolstva in ki je sprejemljiv le kot začasen 
in izjemen izhod v sili, prikazuje v obrazložitvi predloga zakona tudi kot vse- 
binsko povsem utemeljen, ker da sta zaposlovanje upokojencev in nadurno delo 
v prosvetni službi še vedno umestna in racionalna. 

Poleg tega je bilo v zvezi z opozorilom predstavnice republiškega sekreta- 
riata za finance, da bo ta sekretariat jeseni predložil kompleksno revizijo tega 
zakona, komisija je mnenja, da bi ob reviziji kazalo kritizirano izjemo odpra- 
viti, tako da bi veljala le za leto 1968 kot povsem izjemen ukrep za reševanje 
materialnega položaja šolstva. 

V podrobni obravnavi je bilo zastavljeno vprašanje, ali formulacija pred- 
laganega novega drugega odstavka 42. a člena zakona o prispevkih in davkih 
občanov, da določbe prvega odstavka ne veljajo »za prejemke, ki se izplačujejo 
iz sredstev izobraževalnih skupnosti«, ustreza. Kot je razvidno iz obrazložitve k 
predlogu zakona, so namreč mišljeni ne samo prejemki, ki jih neposredno iz- 
plačujejo izobraževalne skupnosti, ampak zlasti prejemki, ki jih izplačujejo za- 
vodi, ki se financirajo iz sredstev izobraževalnih skupnosti. Po drugi strani pa 
ni povsem jasno, ali se-želi . z zakonom oprostiti od plačevanja, prispevkov po 
posebni stopnji vse prejemke, ki jih izplačujejo zavodi, ki se financirajo iz 
sredstev izobraževalnih skupnosti, ali le tisti del teh prejemkov, ki jih omenjeni 
zavodi izplačujejo iz sredstev, ki so jih dobili od izobraževalnih skupnosti. 

V zvezi s tem je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali je glede na to, da se vsi 
viri sredstev zlivajo v enoten dohodek izobraževalnega zavoda, sploh možno 
ugotavljati, kolikšen del nekega prejemka je izplačan iz sredstev izobraževalnih 
skupnosti, kolikšen del pa iz sredstev, ki jih je zavod pridobil iz drugih virov 
(prispevki učencev in staršev, prispevki gospodarskih organizacij, darila itd.). 
Izraženo je bilo mnenje, da iz zadnjega odstavka obrazložitve k predlogu zakona 
izhaja, da so bili v kalkulacijah zajeti vsi prejemki, ki jih izplačujejo izobraže- 
valni zavodi — ne glede na to, ali jih izplačujejo samo iz sredstev izobraževalnih 
skupnosti ali tudi iz drugih sredstev. Ker glede na pomanjkanje točnih infor- 
macij komisija tega vprašanja ni mogla dokončno razčistiti, je sprejela k 
1. členu predloga zakona naslednje stališče: 

Če je možno ugotavljati, kolikšen del prejemkov, ki jih izplačujejo izobra- 
ževalni zavodi, izvira iz sredstev izobraževalnih skupnosti, in če je namen pred- 
laganega zakona, da oprosti odplačevanje prispevka po posebni stopnji samo ta 
del prejemkov, ne pa celotnih prejemkov, ki jih izplačujejo zavodi, ki se finan- 
cirajo iz sredstev izobraževalnih skupnosti, naj 1. člen predlaganega zakona 
ostane nespremenjen; v nasprotnem primeru naj se drugi odstavek tega člena 
spremeni tako, da se bo glasil: 

»Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za prejemke, ki jih izplačujejo 
izobraževalne skupnosti ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki se v 
celoti ali pretežno (varianta: v celoti ali delno) financirajo iz sredstev izobraže- 
valnih skupnosti.« 

K 2. členu predlaga komisija naslednjo spremembo: 
Besede »uporablja pa se od 1. januarja 1968 dalje« naj se nadomestijo z 

besedami »učinkuje pa za čas od 1. januarja 1968 dalje«. 
Formulacija, ki naj se po predlogu komisije črta, je sicer tako v republiški 

kot v zvezni zakonodaji zelo razširjena, vendar je po mnenju komisije napačna. 
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To je komisija ugotovila že na svoji 124. seji dne 5. junija 1968, ko je pod po- 
sebno točko dnevnega reda na splošno razpravljala o vprašanjih retroaktivnosti, 
začetka veljavnosti in objave splošnih aktov. Nesmiselno je namreč določati, 
da se bo splošni akt začel uporabljati nekega dne, ki je že minil. Razen tega pa 
se tudi ne sme začeti uporabljati prej, preden začne veljati; uporabljati se 
torej lahko začne šele osmi dan po objavi, takrat pa seveda tudi z učinkom za 
nazaj, če je učinek za nazaj v njem posebej določen. 

S formulacijo, ki naj se po predlogu komisije črta, se navadno želi pred- 
pisati prav retroaktivnost akta, to je, učinkovanje akta za nazaj, zato bi se 
omenjena formulacija lahko glasila kvečjemu: »uporablja pa se za čas od 
1. januarja 1968 dalje«; po mnenju komisije pa bolj ustreza formulacija »učin- 
kuje pa za čas od 1. januarja 1968 dalje«, ki je bolj v skladu z dikcijo ustavnih 
določb o retroaktivnosti (217. člen ustave SR Slovenije), ki ne govore o »upo- 
rabi za nazaj«, ampak o »učinku za nazaj«. Zato bi se, če bi se želelo retro- 
aktivnost predpisa izrečno poudariti, lahko uporabila tudi formulacija »učinkuje 
pa tudi za nazaj za čas od 1. januarja 1968 dalje«. 

St.: 422-5/68 
Ljubljana", 15. 7. 1968 

Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora — poročilo z dne 
3. 7. 1968, št. 422-5/68. 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora — 
poročilo z dne 9. 7. 1968, št. 422-5/68. 

o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
in o uporabi sredstev iz tega davka 

V 1. členu zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
in o uporabi sredstev iz tega davka (Uradni list SRS, št. 42-213/66) se dodajo 
za drugim odstavkom štirje novi odstavki, ki se glasijo: 

»Ne glede da prvi odstavek tega člena se od prometa alkoholnih pijač pla- 
čuje dodatni davek od prometa blaga na drobno od litra in znaša: 

PREDLOG ZAKONA 

1. člen 

dinarjev 
— od piva 
— od naravnega vina, razen penečega vina 
— od penečega vina (naravnega in napravljenega) 
— od naravnega žganja 
— od umetnega žganja 

0,04 
0,08 
0,20 
0,20 

z močjo do 25 vol. '°/o alkohola 0,10 
0,15 z močjo nad 25 vol. °/o alkohola 

35 



546 Priloge 

dinarjev 
— od specialnih vin (desertnih, likerskih in aromatiziranih) 

in desertnih pijač, če znaša nabavna cena za liter: 
do 7,00 dinarjev 0,15 
nad 7,00 do 10,00 0,20 
nad 10,00 dinarjev 0,35 

— od likerjev in močnih alkoholnih pijač, 
če znaša nabavna cena za liter: 
do 12,00 dinarjev 0,20 
nad 12,00 do 17,00 dinarjev 0,37 
nad 17,00 dinarjev 1,00 

Davek po tretjem odstavku tega člena plačajo proizvajalna podjetja in 
trgovska podjetja na debelo od alkoholnih pijač, ki jih prodajajo gostinskim 
enotam negostinskih organizacij, delovnim in drugim organizacijam, ki točijo 
oziroma prodajajo alkoholne pijače na drobno (razen trgovskim in gostinskim 
organizacijam), samostojnim gostilničarjem in neposredno potrošnikom. 

Trgovska podjetja na drobno, prodajalne proizvajalnih podjetij in gostin- 
ska podjetja plačajo davek po tretjem odstavku tega člena pri prodaji alko- 
holnih pijač neposredno potrošnikom. 

Od naravnega vina in naravnega žganja, nabavljenega od individualnih 
proizvajalcev, plačajo davek po tretjem odstavku tega člena gostinske enote 
negostinskih organizacij pri prodaji neposredno potrošnikom, samostojni gostil- 
ničarji pa na enak način, kot plačajo občinski davek od prometa alkoholnih 
pijač.-« 

2. člen 

Za 1. členom se doda nov 1 a člen, ki se glasi: 
»Za alkoholne pijače ni mogoče predpisovati pavšalnega plačevanja do- 

datnega davka od prometa blaga na drobno. 
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, nehajo veljati pavšalne letne 

osnove in pavšalni letni zneski, določeni po 43. členu temeljnega zakona o pro- 
metnem davku, in sporazumi, sklenjeni po 43 a členu omenjenega zakona, ko- 
likor se nanašajo na plačevanje dodatnega davka od prometa blaga na drobno 
iz prvega odstavka 1. člena tega zakona; od omenjenega dne se dodatni davek 
od prometa alkoholnih pijač obračunava in plačuje po določbah tretjega, če- 
trtega in šestega odstavka 1. člena tega zakona. Dodatni davek od prometa 
alkoholnih pijač na drobno, ki ga je davčni zavezanec pavšalno plačal od dneva, 
ko se začne uporabljati ta zakon, mu bo za promet od omenjenega dne do konca 
leta 1968 vrnjen.« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS,« upo- 
rablja pa se od 1. avgusta 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Vzporedno z dopolnitvami 25. in 26. člena temeljnega zakona o prometnem 
davku (Ur. list SFRJ, št. 26/68), na podlagi katerih se od prometa alkoholnih 
pijač v trgovini in gostinstvu uvaja tudi republiški in občinski davek od pro- 
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meta blaga na drobno v fiksnem znesku od merske enote (kar je že predpisano 
za zvezni davek od prometa blaga na drobno s spremembami tarifne številke 
3 tarife), je bil dopolnjen tudi zakon o pooblastitvi republik, da vpeljejo do- 
datni davek od prometa blaga na drobno (Ur. list SFRJ, št. 26/68) v tem smislu, 
da se tudi dodatni davek od prometa alkoholnih pijač uvaja v fiksnem znesku 
od merske enote v okviru sedanje stopnje 1,5 % od prodajne cene. 

Predloženi predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega davka 
od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka zato uvaja 
stopnje dodatnega davka od prometa alkoholnih pijač v fiksnem znesku od 
merske enote — litra. 

Zaradi poenotenja obračunavanja prometnega davka se predlaga enaka di- 
ferenciacija stopenj za alkoholne pijače, kot je predpisana za zvezni davek od 
prometa alkoholnih pijač, dodajajo pa se še stopnje za naravno vino (razen 
penečega vina), za peneče vino in naravno žganje, od katerih se ne plačuje 
zvezni davek od prometa blaga na drobno. Za peneča vina se predlaga višja 
stopnja kot za ostala naravna vina zaradi višje prodajne cene tega vina. Ker 
sme republika predpisati stopnje dodatnega davka od prometa alkoholnih pijač 
le v okviru sedanje stopnje 1,5% od vrednosti, bi enaka stopnja za peneča vina 
in ostala naravna vina vplivala na nižji priliv tega davka, kar pa v sedanji 
situaciji ni sprejemljivo. 

Ponderirane povečane stopnje dodatnega davka od prometa alkoholnih pijač 
so izračunane na podlagi povprečnih neto prodajnih cen alkoholnih pijač ob 
upoštevanju prometa teh pijač v trgovini in gostinstvu. Stopnje so določene 
v višini, ki zagotavlja enako maso tega davka, kot bi bila dosežena v sedanjem 
sistemu s stopnjo 1,5 % od vrednosti (prodajne cene.) Nekoliko nižje stopnje se 
predlagajo le za naravna vina kakor tudi za naravna in napravljena peneča 
vina, kar naj bi prispevalo k razvoju vinogradništva v SR Sloveniji, ter za 
naravna žganja. Iz priložene tabele so razvidni dosedanji zneski dodatnega dav- 
ka od prometa alkoholnih pijač, izračunani s stopnjo 1,5% od neto prodajne 
cene teh pijač v trgovini in gostinstvu, in nove ponderirane poprečne stopnje 
v fiksnem znesku od litra za posamezne vrste alkoholnih pijač. 

Zakon o dopolnitvah zakona o pooblastitvi republik, da vpeljejo dodatni 
davek od prometa blaga na drobno, nadalje določa, da dodatni davek od prometa 
blaga na drobno plačujejo proizvajalna podjetja in trgovska podjetja na debelo, 
kadar prodajajo alkoholne pijače gostinskim enotam negostinskih organizacij, 
delovnim in drugim organizacijam, ki točijo oziroma prodajajo alkoholne pijače 
na drobno (razen trgovskim in gostinskim organizacijam), samostojnim gostil- 
ničarjem in neposredno potrošnikom. Tak način plačevanja je že predpisan za 
zvezni davek od prometa blaga na drobno. 

Navedene določbe prevzema tudi predloženi predlog republiškega zakona, 
ki se dodaja, da od naravnega vina in naravnega žganja, nabavljenega od indi- 
vidualnih proizvajalcev, plačajo dodatni davek od alkoholnih pijač gostinske 
enote negostinskih organizacij pri prodaji neposredno potrošnikom, samostoj- 
ni gostilničarji pa ga plačajo na enak način, kot plačajo občinski davek od 
prometa alkoholnih pijač. Po določbah 4. člena zakona o spremembah in do- 
polnitvah temeljnega zakona o prometnem davku, ki je začel veljati 27. junija 
1968, namreč lahko republike in občine določajo, da obračunavajo in plačujejo 
zasebni gostilničarji republiški oziroma občinski davek od prometa alkoholnih 
pijač glede na nabavljene količine (sedaj ga plačujejo od prodanih količin). 
Ker bodo nekatere občine to spremembo verjetno že sedaj upoštevale ob spre- 

35» 
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membah in dopolnitvah odlokov o občinskem prometnem davku, se zaradi 
enotnega sistema obračunavanja in plačevanja prometnega davka predlaga, da 
samostojni gostilničarji plačajo dodatni davek od naravnega vina in naravnega 
žganja, nabavljenega pri individualnih proizvajalcih, na enak način, kot plačajo 
občinski davek od prometa alkoholnih pijač. 

V zvezi z določbo 4. odstavka 1. člena predloženega predloga zakona, na 
podlagi katerega bodo samostojni gostilničarji plačevali dodatni davek že pri 
nakup alkoholnih pijač, se dodaja še nov 1. a člen, ki določa, da za alkoholne 
pijače ni mogoče predpisovati pavšalnega plačevanja dodatnega davka od pro- 
meta blaga na drobno. V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o tarifi 
zveznega prometnega davka (Ur. list SFRJ, št. 24/68) je že predpisano, da za 
alkoholne pijače ni mogoče predpisovati pavšalnega plačevanja zveznega davka 
od prometa blaga na drobno. 

Zaradi poenostavitve prehoda na nov sistem obračunavanja prometnega 
davka naj bi se istočasno začele uporabljati spremenjene stopnje dodatnega in 
občinskega prometnega davka. Predloženi zakon naij bi se po predlogu začel 
uporabljati 1. avgusta 1968. Občinskim skupščinam smo predlagali, da bi se od 
tega dne dalje začele uporabljati tudi določbe občinskih odlokov o plačevanju 
občinskega davka od prometa alkoholnih pijač. 

Pri sestavi predlaganega zakona se ni upošteval predlog Planinske zveze 
Slovenije, da se planinska društva v SR Sloveniji oprostijo plačevanja dodat- 
nega davka od prometa alkoholnih pijač. Ker zakon o uvedbi dodatnega davka 
od prometa blaga) na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka ne pred- 
videva nikakih oprostitev tega davka, ne bi bilo primerno uvajati edino opro- 
stitev za prodajo alkoholnih pijač v planinskih postojankah. Taka oprostitev 
ne bi predstavljala neke večje ugodnosti za planinske postojanke, ker so stopnje 
tega davka določene v okviru dosedanje stopnje 1,5 °/o od prodajne cene in so 
zato sorazmerno nizke. 

Predlagana sprememba plačevanja dodatnega davka od prometa alkoholnih 
pijač je povezana z že uveljavljeno spremembo sistema plačevanja zveznega 
davka od prometa alkoholnih pijač, kar narekuje čimhitrejšo uskladitev, zato 
naj bi se predloženi predlog zakona sprejel po hitrem postopku. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
12. julija 1968 obravnavala predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi 
dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega 
davka, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. Ugotovila je, da 
je zakon potreben zaradi realizacije nedavno sprejetega zveznega zakona o do- 
polnitvi zakona o pooblastitvi republik, da vpeljejo dodatni davek od prometa 
blaga na drobno (Ur. 1. SFRJ, št. 26/68), po katerem se tudi dodatni davek od 
prometa alkoholnih pijač uvaja v fiksnem znesku od merske enote in ne več od 
prodajne cene. 

Ker je v obrazložitvi zakonskega predloga izražena težnja, da bi se hkrati 
z republiškim dodatnim davkom uvedle tudi nove stopnje občinskega davka od 
prometa alkoholnih pijač, je bilo v komisiji obravnavano vprašanje, ali imajo 
občinske skupščine realno možnost vzporedno pripraviti svoje odloke, jih pra- 
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vočasno sprejeti in objaviti v uradnem glasilu pred uveljavitvijo, ki je pred- 
videna 1. avgusta 1968. Po pojasnilih predstavnika republiškega sekretariata 
za finance so bile občine pravočasno angažirane za pripravo ustreznih uskla- 
jenih rešitev in imajo v večini odloke že pripravljene ter ni upravičene bojazni, 
da bi zamudile skladno uveljavitev novih davščin. Ker pa kljub vsem pripravam 
in pravočasnemu sprejemu odlokov v občinah včasih zakasnijo z objavo, odlok 
pa ne glede na objavo uporabljajo od dneva sprejema ali drugačnega datuma 
neodvisno od objave, praviloma še preden je odlok objavljen, taka praksa ob- 
činskih skupščin ni v skladu z ustavnimi določbami o objavi in uporabi pred- 
pisov. Glede na to je komisija na možnost takih pojavov pri sprejemanju od- 
lokov o občinskem prometnem davku še posebej opozorila in meni, da je treba 
storiti vse potrebno, da so ustrezni občinski odloki pred uporabo tudi pravočasno 
objavljeni. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe: 

K 2. členu: V drugem odstavku se začetno besedilo: »Z dnem, ko se 
začne uporabljati ta zakon« nadomesti z besedilom: »1. avgusta 1968«, zadnji 
stavek pa se spremeni tako, da se glasi: »Dodatni davek od prometa alkoholnih 
pijač na drobno, ki ga je davčni zavezanec pavšalno vnaprej plačal za čas po 
1. avgustu 1968, se zavezancu vrne.« 

Spremembi sta v bistvu redakcijskega značaja ter precizirata in delno po- 
enostavljata precej zamotano in težko razumljivo prvotno besedilo. 

K 3. členu: Besedilo se spremeni tako, da se glasi: »Ta zakon začne 
veljati 1. avgusta 1968.« 

Ker bo predvidoma predlagani zakon pravočasno sprejet in objavljen pred 
1. avgustom 1968, ni razloga za poseben rok uveljavitve in poseben rok uporabe 
zakona. 

Predstavnik predlagatelja o predlogih komisije ni dal izjave. 

St.: 421-10/68 
Ljubljana, 15. 7. 1968 

Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora je na seji dne 15. ju- 
lija 1968 obravnaval predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi dodatnega 
davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po 
skrajšanem postopku in ne glede na roke. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da se s predloženim zakonom reali- 
zirajo dopolnitve temeljnega zakona o prometnem davku, na podlagi katerih se 
od prometa alkoholnih pijač v trgovini in gostinstvu uvaja tudi republiški in 
občinski davek od prometa blaga na drobno v fiksnem znesku od merske enote. 
S temi dopolnitvami so bile tudi republike pooblaščene, da vpeljejo dodatni 
davek od prometa blaga na drobno v tem smislu, da se tudi dodatni da- 
vek od prometa alkoholnih pijač uvaja v fiksnem znesku od merske enote v 
okviru sedanje stopnje l,5i0/o od prodajne cene. Zaradi lažjega obračunavanja 
prometnega davka je v zakonu predvidena enaka diferenciacija stopenj za al- 
koholne pijače, kot je predpisana za zvezni davek od prometa alkoholnih pijač, 
dodajajo pa se še stopnje za tiste vrste alkoholnih pijač, od katerih se ne pla- 
čuje zvezni davek od prometa blaga na drobno. Člani odbora so se strinjali, 
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da za promet alkoholnih pijač ni mogoče predpisovati pavšalnega plačevanja 
dodatnega davka od prometa blaga na drobno, temveč naj ga samostojni gostil- 
ničarji in gostinske enote negostinskih organizacij plačujejo že pri nakupu al- 
koholnih pijač. Tak način plačevanja je že predpisan za zvezni davek od pro- 
meta blaga na drobno-, in predlagani zakon predstavlja le uskladitev repu- 
bliškega zakona z zveznim. 

Pri obravnavi predloga zakona se člani odbora niso strinjali z vlogo Pla- 
ninske zveze Slovenije, da se planinska društva v SR Sloveniji oprostijo pla- 
čevanja dodatnega davka od prometa alkoholnih pijač, ker zakon o uvedbi 
in uporabi sredstev iz tega davka ne predvideva nikakršnih oprostitev. Zato po 
mnenju odbora ne bi bilo primerno uvajati oprostitev za prodajo alkoholnih 
pijač v planinskih postojankah. Odbor je menil, da take oprostitve za planinska 
društva ne bi predstavljale nekih večjih ugodnosti, ker so obremenitve soraz- 
merno nizke in v okviru dosedanje stopnje 1,5 '°/o od prodajne cene, posebno 
še, ker imajo občinske skupščine vse možnosti, da jih oprostijo občinskega pro- 
metnega davka od alkoholnih pijač. 

Odbor se je strinjal, da se predloženi zakon sprejme po- skrajšanem po- 
stopku in ne glede na roke, ker je predlagana sprememba plačevanja dodat- 
nega davka od alkoholnih pijač povezana z že uveljavljeno spremembo sistema 
plačevanja zveznega davka od alkoholnih pijač in je treba oba zakona čim 
hitreje uskladiti. 

V podrobni obravnavi predloga zakona ni dal odbor nobenih spreminje- 
valnih ali dopolnilnih predlogov, strinjal pa se je s spremembami, ki jih je 
predlagala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora predlaga republi- 
škemu zboru, da sprejme predlog zakona vključno s spremembami in dopol- 
nitvami zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Mirana Cvenka. 

Št.: 421-10/68 
Ljubljana, dne 15. 7. 1968 

Odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora je 
na svoji seji dne 8. julija 1968 obravnaval predlog zakona, ki ga je predložil 
Skupščini SR Slovenije izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po skraj- 
šanem postopku in ne glede na roke. 

Odbor je v načelni obravnavi pozitivno ocenil uvedbo dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno na podlagi količine namesto dosedanjega sistema 
obračunavanja od vrednosti. 

Prav gotovo bo ta način obračunavanja prometnega davka prispeval k 
porabi kvalitetnega naravnega vina in sploh kvalitetnejših pijač. 

Skupaj s predlogom zakona je odbor obravnaval tudi stališče poslovnega 
združenja STYRIA in Planinske zveze Slovenije. 

Zahtevi poslovnega združenja o obdavčitvi po količini ne pa po nabavni 
ceni je ugodeno že s predlogom zakona. Glede drugih zahtev poslovnega zdru- 
ženja Styria pa odbor ni mogel zavzeti stališča, ker niso konkretneje for- 
mulirana. 

Odbor se ne strinja s predlagateljem zakona, ki zavrača predlog Planinske 
zveze Slovenije, da se planinska društva v SR Sloveniji oprostijo plačevanja 
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dodatnega davka od prometa blaga na drobno. Odbor sodi, naj tudi republika 
pomaga planinskim društvom in jih oprosti republiškega prometnega davka na 
alkoholne pijače, podobno, kot so jih oprostile že nekatere občinske skupščine. 

Odbor predlaga naslednji amandma k predlogu zakona: 
Za drugim členom se doda nov 3. člen, ki se glasi: 
»Obveznosti plačevanja republiškega dodatnega prometnega davka od pro- 

meta alkoholnih pijač se oprostijo planinska društva povsod tam, kjer jih opro- 
stijo plačevanja tudi občinske skupščine.« 

3. člen se preštevilči in postane 4. člen. 
Odbor za gospodarsko programiranje in finance predlaga gospodarskemu 

zboru, da predlagani zakon z gornjim amandmajem sprejme po skrajšanem po- 
stopku in ne glede na roke. 

Za poročevalca na zboru je odbor določil poslanca Antona Zupančiča. 

Št.: 421-10/68 
Ljubljana, 9. 7. 1968 

PREDLOG 
Nt. 

sklepov in priporočil o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora dne 17. julija 1968 
in na seji prosvetno-kulturnega zbora dne 25. julija 1968 razpravljala o materi- 
alnem položaju vzgoje in izobraževanj a v SR Sloveniji in v zvezi s tem o sta- 
liščih izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o materialnem položaju vzgoje 
in izobraževanja ter na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije sprejela na- 
slednje 

SKLEPE IN PRIPOROČILA 
O MATERIALNEM POLOŽAJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Na podlagi posvetovanj s predstavniki občinskih skupščin in izobraževalnih 
skupnosti, analiz, predlogov in stališč, ki so jih Skupščini SR Slovenije pred- 
ložili njen izvršni svet, izobraževalna skupnost SR Slovenije, družbeno-po- 
litične organizacije, univerza in prosvetni delavci, kakor tudi na podlagi raz- 
prav v pristojnih komisijah, odborih in zborih, je Skupščina SR Slovenije 

ugotovila : 

1. Materialni položaj izobraževanja in vzgoje je že več let v središču po- 
zornosti vse prosvetne javnosti. Družbeno-politične skupnosti pa tega vprašanja 
niso ustrezno in dovolj odgovorno obravnavale ter reševale vse dotlej, dokler 
se ni materialno stanje v šolstvu tako zaostrilo, da je postalo pereč političen 
problem. Reševanje je bilo vse preveč usmerjeno le v iskanje navideznih si- 
stemskih rešitev in načinov razdeljevanja sredstev, kar je v bistvu pomenilo 
le odlaganje osrednjega vprašanja, to je družbenega vrednotenja pedagoškega 
dela in na tej osnovi sistemske zagotovitve potrebnih sredstev. Hkrati je ob 
nejasno preciziranih dolžnosti posameznih družbeno-političnih skupnosti in ob 
kritičnih situacijah prihajalo do poskusov izsiliti prenašanje skupnosti in ob 
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kritičnih situacijah prihajalo do poskusov izsiliti prenašanje obveznosti z ene na 
drugo družbeno-politično skupnost. 

2. Zaradi takšnega načina obravnavanja šolstva so se odnosi in razmerja na 
tem področju ter med njim in drugimi dejavnostmi tako popačila in zaostrila, 
da so nujni takojšnji in radikalni ukrepi. Primerjava sredstev za izobraževanje 
z narodnim dohodkom namreč kaže, da v zadnjih letih družbeno-politične skup- 
nosti niso zagotavljale sredstev v tolikšnem obsegu, kolikor bi jih skladno z 
gospodarsko rastjo morale in mogle. Od leta 1962 do leta 1967 se je delež sred- 
stev za izobraževanje v narodnem dohodku zmanjšal od 4,8 na 4,3 '%>. 

3. Tudi zakon o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji so spremljale takšne slabosti. Izobraževalnim 
skupnostim zakon ni omogočil neposrednega vpliva na določanje virov sredstev 
in na višino potrebnih finančnih sredstev za izobraževanje, naložil pa jim je 
financiranje programov izobraževanja. Družbeno-politične skupnosti so pri 
določanju finančnih sredstev tudi še po sprejemu zakona uporabljale pro- 
računsko-tehnični način in sredstva za izobraževanje tudi zato naraščala skladno 
z rastjo gospodarstva in s potrebami za vzgojo in izobraževanje. 

Zakon je samo okvirno določil obveznosti občin oziroma temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti pri sofinanciranju srednjih šol, ni pa zagotovil izvajanja, 
zaradi česar so se nekatere občine svojim obveznostim lahko ponovno izmikale. 

Pomanjkanje finančnih sredstev je porajalo napačna in zakonu nasprotna 
pojmovanja o obveznostih republike na področju osnovnega šolstva, ki stre- 
mijo za tem, da bi republika prevzela vso skrb tudi zanj. Osnovno šolstvo se 
rešuje kot republiška naloga ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Odgo- 
vornost republike do osnovnega šolstva je v tem, da jamči njegov materialni 
položaj do določenega nivoja na vsem območju republike šele potem, ko so 
občine izčrpale vse svoje materialne možnosti. 

Zakon se ne izvaja dosledno v pogledu sofinanciranja strokovnih šol pri 
delovnih organizacijah. Sredstva izobraževalnih skupnosti namreč ne zadoščajo, 
da bi tem delovnim organizacijam priznale ustrezen del stroškov za izobraževa- 
nje strokovnjakov za njihove potrebe. Zato so te delovne organizacije dvakrat 
obremenjene z dajatvami. Kot vse druge plačujejo redno prispevno stopnjo, 
poleg tega pa ne vzdržujejo lastne šole. V takšnih razmerah se tudi posebne 
izobraževalne skupnosti niso mogle uveljaviti in nekatere delovne organizacije 
celo zahtevajo prenos financiranja njihovih šol na izobraževalno skupnost SR 
Slovenije. V izobraževalnih skupnostih še ne prihajajo dovolj do veljave nepo- 
sredni interesi gospodarskih organizacij. 

Merila za financiranje dejavnosti visokošolskih zavodov so bila sprejeta 
že leta 1965, vendar se do danes, zaradi pomanjkanja sredstev republiške izo- 
braževalne skupnosti, niso realizirala. Visokošolski zavodi so glede na merila 
prejemali samo 69 °/o potrebnih sredstev, kar je nujno zniževalo raven pedago- 
škega in znanstvenega dela ter zmanjševalo odgovornost teh zavodov in njihovih 
delavcev do družbe. 

4. Zahteve prosvetnih delavcev so postale v zadnjem času odločnejše in 
metode njihovega uveljavljanja dobivajo pri nekaterih šolah in določenem šte- 
vilu prosvetnih delavcev ali obliko zaostrenih političnih konfliktov ali pasivne 
rezistence, ki se kaže v družbeni neangažiranosti šol, zanemarjanju idejnosti 
pouka in vzgoje ter v površinskem pedagoškem delu. S stališča poklicne etike 
in odgovornosti do otrok in mladine take metode niso sprejemljive. 
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5. Občinske skupščine dajejo zelo različne deleže njihovih proračunskih 
dohodkov za izobraževanje in vzgojo- in nekatere med njimi teh vprašanj ne 
rešujejo kot njihovo osnovno ustavno dolžnost. Takšno stanje je med drugim 
tudi posledica dosedanjega neustreznega razdeljevanja proračunskih dotacij 
republike, pa tudi take gospodarske nemoči nekaterih občin, da le-te niso spo- 
sobne zadovoljevati najosnovnejših pravic njihovih občanov. Izkušnje so poka- 
zale, da potrebe občanov kot tudi gospodarstva in družbenih služb ponekod 
preraščajo območja in pristojnosti občin. 

6. Trenutno najtežji materialni problem na področju izobraževanja in 
vzgoje je občutno zaostajanje osebnih dohodkov prosvetnih delavcev za po- 
prečnimi osebnimi dohodki zaposlenih z enako izobrazbo v drugih dejavnostih. 
Neutemeljene so tudi velike razlike v nagrajevanju enakovrednega dela pro- 
svetnih delavcev med posameznimi občinami in regijami. Neustrezen odnos med 
materialnimi in osebnimi izdatki ne omogoča kakovostnega pedagoškega dela, 
zadovoljivo pa niso> rešena tudi vprašanja investicij, amortizacije in financiranja 
prosvetno-pedagoške službe. 

7. Velike potrebe po izobraževanju in omejenost družbenih sredstev ter- 
jajo največjo racionalnost pri njihovi porabi. Sklepi Skupščine SR Slovenije o 
ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja se še niso začeli 
izvajati. Prvi poskusi racionalizacije šolske mreže niso bili uspešni. Sedanji 
način upravnega in materialno-finančnega poslovanja izobraževalnih zavodov 
ne ustreza niti glede učinkovitosti niti glede racionalne porabe sredstev. Razen 
tega nepotrebna administracija prekomerno bremeni pedagoški kader. 

Glede na omenjene ugotovitve je Skupščina SR Slovenije stališča izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja 
in tudi prve predlagane ukrepe za njihovo realizacijo 

ocenila 

kot resen in odgovoren pristop k reševanju materialnega položaja šolstva v 
naši republiki in jih v načelu in v posameznih predlaganih rešitvah v celoti 
sprejema. 

Ukrepi izvršnega sveta za dvig najbolj kritičnih osebnih dohodkov pro- 
svetnih delavcev na poprečno višino 850, 1000, 1150 din od šolskega leta 1968/69 
dalje, sicer še ne pomenijo realnega družbenega priznanja pedagoškega dela, 
pomenijo pa začetek zavestnega reševanja tega vprašanja - in to z vlaganjem, 
velikega napora, da bi se potrebna sredstva zagotovila v okviru proračuna SR 
Slovenije za letošnje leto. 

Nadaljnje spremembe zakona, ki bodo odpravile njegove pomanjkljivosti, 
in finančni ukrepi, sprejeti v okviru načel gospodarske reforme, morajo v 
letu 1970 zagotoviti tako ceno izobraževanja, ki bo omogočala ustrezne osebne 
dohodke prosvetnih delavcev in materialne izdatke. 

Da se pospeši reševanje materialnega položaja vzgoje in izobraževanja, 
sprejema Skupščina SR Slovenije naslednje 

sklepe: 

1. stališča izvršnega sveta o zagotovitvi dodatnih sredstev za leto 1968 
je potrebno uresničevati celovito1, hkrati tudi v tistem delu, ki zadeva obvez- 
nosti občinskih skupščin za zagotovitev dodatnih sredstev. Ker vse občine 
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doslej niso pokazale pričakovane pripravljenosti, da bi v celoti poravnale svoj 
delež pri sanaciji šolstva, naj izvršni svet prouči še nadaljnje ukrepe, da bodo 
vse občinske skupščine resno in z največjo odgovornostjo urejevale materialni 
položaj šol na njihovih območjih; 

2. izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj iz vseh vidikov prouči sedanje 
pristojnosti in vlogo občin na področju vzgoje in izobraževanja ter ukrepe 
za učinkovitejše medobčinsko sodelovanje; 

3. izvršni svet in pristojni republiški upravni organi naj ustrezno stališčem 
izvršnega sveta pripravijo potrebne spremembe in dopolnitve zakonskih pred- 
pisov; 

4. pristojni republiški upravni organi naj čimprej izdelajo enostaven sistem 
upravnega in materialnega poslovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bo 
te dejavnosti integriral pri izobraževalnih skupnostih ali pri drugih službah. 
Takemu sistemu naj bi po potrebi prilagodili tudi zakonske predpise in ga 
obvezno vpeljal v vse izobraževalne zavode. Razvijanje samoupravljanja v izo- 
braževalnih zavodih ne more iti na škodo poslovne in organizacijske integracije, 
ker ta dva procesa nista v medsebojnem nasprotju, temveč se dopolnjujeta; 

5. pristojni odbori Skupščine SR Slovenije naj spremljajo celoten proces 
sanacije materialnega položaja šolstva, pri čemer naj do razprave o republiškem 
proračunu za prihodnje leto skupaj z izobraževalno skupnostjo SR Slovenije 
pripravijo analizo uresničevanja zakona o izobraževalnih skupnostih in o 
Tinanciranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji; 

6. v okvire sanacijskih ukrepov je treba vključiti tudi racionalizacijo pri- 
zadevanja, saj terja materialna utrditev tudi prilagoditev šolske mreže potre- 
bam tako gospodarstva kot ostalih družbenih dejavnosti. Uresničevanje pro- 
grama racionalizacije je možno samo na podlagi širše družbene ocene in skup- 
nega dogovora izobraževalne skupnosti neposrednih interesentov, predstavniških 
teles, družbeno-političnih organizacij, šolskih kolektivov in drugih; 

in priporočila: 

a) Občinskim skupščinam; 
— skladno z obveznostmi, ki jim jih nalagajo ustava in zakoni, naj še v 

letošnjem letu zagotovijo temeljnim izobraževalnim skupnostim potrebna do- 
datna finančna sredstva za kritje: obveznosti, ki so nastale z novimi predpisi, 
in sredstva za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz 41. člena zakona o izobraževal- 
nih' skupnosti in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji; 

— hkrati z uresničevanjem teh obveznosti naj sproti analizirajo celotno 
materialno stanje vzgoje in izobraževanja na svojem območju in do tiste mere 
utrjujejo vire sredstev, da bodo le-ta postala dovolj stabilna; te analize bodo 
prav tako omogočile popolnejšo oceno izvajanja zakona o izobraževalnih skup- 
nostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja in pravočasno omogočale takšno 
oblikovanje občinskih proračunov, da bodo zagotovljena izobraževalnim skup- 
nostim trajnejša in stabilnejša sredstva; 

b) Izobraževalnim skupnostim: 
— izobraževalna skupnost SR Slovenije naj opusti proračunski način doti- 

ran j a občin in deli dopolnilna sredstva temeljnim izobraževalnim skupnostim 
po načelu selektivnosti ter na podlagi takšnih meril, s katerimi bo spodbujala 
občinske skupščine k intenzivnejšemu reševanju problemov financiranja temelj- 
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nih izobraževalnih skupnosti. Dopolnilna sredstva naj prejmejo predvsem tiste 
občine, ki ne morejo pokriti vseh obveznosti, čeprav so racionalno razporedile 
svoje proračunske dohodke in pokazale največjo pripravljenost za financiranje 
svojih šol, vključno strokovno šolstvo; 

— izobraževalna skupnost SR Slovenije skupaj z gospodarsko zbornico SR 
Slovenije naj bo pobudnik za ustanovitev posebnih izobraževalnih skupnosti, 
kjer so zanje dani pogoji. Za realizacijo te naloge mora republiška izobraže- 
valna skupnost razpolagati z ustrezno večjimi finančnimi sredstvi; 

— samoupravni organi izobraževalnih skupnosti naj vodijo ob pričakovanih 
materialnih spremembah tako politiko,, ki bo v največji meri podpirala uresni- 
čevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pri tem je treba z vso odločnostjo dife- 
rencirati osebne dohodke, pri čemer naj se kot merilo nagrajevanja upošteva 
tako delovna doba kot kakovost dela posameznikov in zavodov; 

— pri izvajanju celotnega programa sanacije šolstva je treba zaustaviti 
razširjanje izobraževalne dejavnosti, dokler ne bo dosežena s stališči izvršnega 
sveta in s temi sklepi programirana sanacija šolstva; 

— velik osip v vseh vrstah šol je težak družbeni problem, ki ima občutne 
materialne posledice; prosvetni delavci, izobraževalne skupnosti in strokovne 
službe naj mu zato posvetijo posebno pozornost. 

St.: 402-128/68 

STALIŠČE 

izvršnega sveta SR Slovenije o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. 5. 1968 razpravljal o 
položaju vzgoje in izobraževanja in ugotovil: 

I. 

— Da je sedanje kritično materialno stanje v šolstvu predvsem posledica 
večletnega zaostajanja sfere šolstva za materialnim razvojem na drugih pod- 
ročjih družbenih dejavnosti. Skozi vrsto let nezadovoljene potrebe so se poka- 
zale v posebej zaostreni obliki v pogojih izvajanja družbene in gospodarske 
reforme. 

— Ob pomanjkanju ustreznih družbenih kriterijev za vrednotenje učno- 
vzgojnega dela so družbeno-politične skupnosti pri določanju finančnih sredstev 
za potrebe šolstva še nadalje uporabljale proračunsko tehnični način, pri čemer 
niso bile dovolj čvrsto razmejene obveznosti med občinami, republiko in gospo- 
darskimi organizacijami. To je povzročilo poleg splošnega zaostajanja osebnih 
dohodkov prosvetnih delavcev tudi takšne razlike v nagrajevanju za enako- 
vredno delo, ki niso upravičene. Hkrati pa so se prek dopustne mere zniževali 
tudi materialni stroški, kar negativno vpliva na kvaliteto, uspešnost in učinko- 
vitost vzgojno-izobraževalnega dela. 

— Novo ustanovljene izobraževalne skupnosti niso imele neposrednega 
vpliva na določanje kriterijev in virov sredstev za potrebe vzgoje in izobra- 
ževanja ter zato tudi niso mogle vzpostaviti in potem realizirati ustreznih meril 
za takšno financiranje, ki bi omogočilo dejansko vrednotenje pedagoškega dela 
in bi spodbujalo kvaliteto. 
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— K nastali situaciji je nedvomno pripomoglo tudi dejstvo, da smo v sfero 
šolstva neustrezno prenašali sistem in taka načela delitve, ki so značilna in 
veljavna za blagovno proizvodnjo in zato zmotno pričakovali podobne učinke. 
Razkorak med idejo in vsakdanjo prakso je vsak dan bolj očiten, posledice 
tega razkoraka pa vedno bolj neprijetne. 

II. 

Zato je izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklenil: 
1. Predlagati Skupščini SR Slovenije, da v skladu s 36. členom zakona o 

izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Slo- 
venije še v letošnjem letu dodeli republiški izobraževalni skupnosti dodatna 
sredstva: 

a) za pokritje obveznosti, ki so nastale zaradi novo predpisanih dajatev za 
redno in dopolnilno delovno razmerje na visokošolskih zavodih in za 2% 
obvezno rezervo; 

b) za realizacijo sprejetih meril za financiranje visokošolskih zavodov in 
posebnega šolstva od novega šolskega leta dalje; 

c) za dopolnilno financiranje strokovnih šol pri delovnih organizacijah v 
novem šolskem letu; 

č) za dodatno dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti, v katerih 
kljub dosedanjim dopolnitvam niso dosegli od republiške izobraževalne skup- 
nosti predlaganih minimalnih osebnih dohodkov. 

Izvršni svet je sklenil, da je treba ta sredstva zagotoviti kljub znanim 
težavam republiškega proračuna v letošnjem letu. 

2. Predlagati občinskim skupščinam, da v skladu s 6. členom zakona o izo- 
braževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 
še v letošnjem letu dodatno zagotovijo temeljnim izobraževalnim skupnostim 
potrebna finančna sredstva za kritje obveznosti, ki so nastale z novimi predpisi 
in da ustrezno uresničijo svoje obveznosti, ki izhajajo iz 41. člena tega zakona. 

Z uresničenjem predlaganih ukrepov bodo v letošnjem letu urejeni samo 
najbolj pereči materialni problemi vzgoje in izobraževanja v republiki. 

III. 

Izvršni svet je nadalje sklenil, da do septembra t. 1. predloži Skupščini 
SR Slovenije ukrepe za materialno in sistemsko ureditev položaja vzgoje in 
izobraževanja v letu 1969 in v naslednjih letih. Za izdelavo tega predloga, nje- 
govo finančno kvantifikacijo in določitev virov je imenoval posebno komisijo, ki 
bo do 15. junija izdelala osnutek, predloga. Komisija mora pri svojem delu 
upoštevati naslednja izhodišča: 

a) osnova za financiranje temeljne dejavnosti vzgoje in izobraževanja so 
vzgojno-izobraževalni programi, ki temelje na zakonih in na podlagi teh zako- 
nov izdanih izvršilnih predpisih; 

b) poprečni osebni dohodki prosvetnih delavcev morajo biti usklajeni s 
poprečnimi osebnimi dohodki delavcev z enako stopnjo izobrazbe v drugih 
dejavnostih. 

Za izračun potrebnih sredstev za poprečne osebne dohodke učiteljev, pred- 
metnih učiteljev in profesorjev v letu 1969 naj komisija upošteva ugotovljene 
poprečke osebnih dohodkov delavcev s srednjo, višjo in visoko izobrazbo drugih 
dejavnosti v letu 1967 (1005 din, 1350 din, 1600 din). Za učitelje in sodelavce na 
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visokošolskih zavodih je k poprečku za visoko izobrazbo dodati odstotek povi- 
šanja V skladu z veljavnimi merili za financiranje visokošolskih zavodov. 

Za leto 1970 bodo poprečni osebni dohodki prosvetnih delavcev zagotov- 
ljeni na višini poprečnih osebnih dohodkov delavcev drugih dejavnosti iz 
leta 1969 in bo tako v prihodnje šolstvo postavljeno v odvisnost in povezanost 
s stanjem in gibanjem osebnih dohodkov oziroma z rastjo produktivnosti dela 
in splošnim razvojem gospodarstva v republiki. 

c) Zagotoviti je treba v ustreznem odnosu tudi materialne izdatke, ki vklju- 
čujejo funkcionalne in režijske izdatke, izdatke za investicijsko vzdrževanje, 
amortizacijo učil in opreme ter posebna sredstva za nagrajevanje kvalitete dela. 
Amortizacija nepremičnin bo urejena s posebnim zakonom. 

IV. 

— Po navedenih kriterijih zagotovljena potrebna sredstva za dejavnost 
osnovnih šol morajo kot svojo osnovno iz ustave izhajajočo nalogo zagotoviti 
občinske skupščine iz svojih lastnih virov. Kolikor po objektiviziranih in 
enotnih republiških merilih posamezne občinske skupščine ne bi dosegle po- 
trebne vsote, bo dopolnjevala financiranje republiška izobraževalna skupnost. 
Tako bodo vse osnovne šole v republiki imele zagotovljen določen materialni 
standard, učitelji pa za enakovredno delo usklajene osebne dohodke. Občine in 
krajevne skupnosti bodo po svojih materialnih sposobnostih in odnosu do 
vzgojnoizobraževalnega dela dodajale sredstva za razširjeno dopolnilno dejav- 
nost. Tako je dana možnost polne samoupravne iniciative učnih kolektivov, 
krajevnih skupnosti otroškega varstva ter občinskih skupščin. 

— Sredstva za financiranje dejavnosti srednjih šol naj se zagotovijo na 
osnovi republiškega predpisa. Financiranje dejavnosti tega šolstva bo oprav- 
ljala republiška izobraževalna skupnost ali posebna skupnost srednjih šol po 
enotno določenih merilih, upoštevaje pri tem specifičnosti posamezne šole ali 
skupine šol. Republiška izobraževalna skupnost mora v sodelovanju z gospo- 
darsko zbornico SR Slovenije in zainteresiranimi gospodarskimi organizacijami 
do začetka novega šolskega leta pripraviti vse potrebno za začetek delovanja 
posebnih izobraževalnih skupnosti povsod tam, kjer za to obstojajo realne 
možnosti. 

— Za financiranje visokega in posebnega šolstva ter dopolnilno financiranje 
manjšinskega šolstva naj ostane še vnaprej v veljavi sedanji sistem. 

— Republiški sekretariat za prosveto in kulturo pripravi v sodelovanju z 
republiško izobraževalno skupnostjo predlog potrebnih sprememb in dopolnitev 
zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v 
SR Sloveniji. 

— Izvršni svet skupščine SR Slovenije je mnenja, da je sedanji način 
finančno-materialnega poslovanja izobraževalnih zavodov neustrezen in ga je 
nujno poenostaviti in s tem tudi poceniti. Predlog za nov sistem pripravita 
republiška sekretariata za prosveto in kulturo in finance. 

Ob teh prizadevanjih nacionalne skupnosti, da uredi materialni položaj 
šolstva in tako zagotovi vzgojno-izobraževalnemu delu ustrezno družbeno 
veljavo, poziva izvršni svet Skupščine SR Slovenije vse učne kolektive, da ure- 
dijo notranjo delitev dohodka na takšnih načelih, ki bodo v kar najvišji meri 
zagotovila nagrajevanje po opravljenem delu, upoštevajoč pri tem še posebej 
kvaliteto dela in učni uspeh. 



558 Priloge 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
predloga sklepov in priporočil o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja 

Komisija republiškega in prosvetno-kulturnega zbora za pripravo predloga 
stališč o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja je na seji dne 17. 7. 1968 
sprejela še naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge, s katerimi se v 
glavnem le stilistično izboljšuje besedilo predloga sklepov in priporočil: 

Stran 2, točka 3 

V predzadnji vrsti prvega odstavka se pred besedo »naraščala« ustavi 
beseda »niso«. 

V tretji vrsti tretjega odstavka se za besedo »šolstva« postavi podpičje, 
besedilo za njim pa se nadaljuje takole: »zato nekateri stremijo ...« 

V istem odstavku se v predzadnji vrsti besedi »določenega nivoja« nado- 
mestita z besedama »določene ravni«. 

Zadnji stavek četrtega odstavka se1 spremeni tako, da se glasi: »V izobra- 
ževalnih skupnostih zaradi njihove kadrovske sestave še ne prihajajo dovolj 
do veljave neposredni interesi gospodarskih organizacij in drugih družbenih 
dejavnikov.« 

Stran 3 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se v tretji vrsti za besedo »dela« postavi 
pika, ostalo besedilo pa se črta. 

Stran 4, točka 4 

V prvi vrsti se beseda »izdelajo« nadomesti s »predlagajo«, v drugi pa se 
besedi »upravnega in« nadomestita z besedo »finančno«. 

Stran 5, točim 5 

V prvi vrsti se za besedo »celoten« dodasta besedi »program in«. 

Stran 5, točka 6 

V drugi vrsti se beseda »prizadevanja« nadomesti z besedo »izobraževanja«, 
v šesti vrsti pa se za besedo »skupnosti« postavi vejica. 

Št.: 402-128/68 
Ljubljana, 17. 7. 1968 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
17. julija 1968, št. 402-128/68. 



Priloge 559 

PREDLOG ZAKONA 

o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1967 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1967. 

2. člen 

Dohodki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna za leto 1967 
takole: 

dinarjev 
skupni dohodki  432 031 112 
skupna razporeditev dohodkov  425 233 118 
presežek po zaključnem računu  6 797 994 

3. člen 

Presežek dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1967 
v znesku 6 797 994 dinarjev se razporedi takole: 

— prenos na republiško izobraževalno skupnost SR Slovenije 6 019 994 
— prenos v republiški proračun za leto 1968   778 000 

4. člen ■/ 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
27. junija 1968 obravnavala predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za 1. 1967, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija se je pri obravnavi zaključnega računa o izvršitvi republiškega 
proračuna v skladu s svojo vlogo omejila predvsem na vprašanje skladnosti 
samega zakonskega predloga s pravnim sistemom ter se ni spuščala v posamezne 
postavke zaključnega računa ter razdelitev sredstev po zaključnem računu. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona komisija ni imela pripomb. Ugotov- 
ljeno je bilo, da je predloženi zaključni račun o izvršitvi republiškega proračuna 
sestavljen v skladu z določbami 63. člena temeljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64, 28/66 in 1/67). Prav tako 
je bil predlog zaključnega računa v smislu določb 64. člena citiranega temelj- 
nega zakona v predpisanem roku dostavljen v pregled službi družbenega knji- 
govodstva, ki je o svojih ugotovitvah podala poročilo. 

V zvezi s poročilom službe družbenega knjigovodstva je komisija ugotovila, 
da ugotovljene nepravilnosti sicer niso takega značaja, da bi preprečevale spre- 
jem predlaganega zaključnega računa, vendar je bila mnenja, da bi moral 
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predlagatelj zaključnega računa do zasedanja pristojnih zborov predložiti še 
poročilo o tem ali so bile in kako so bile odpravljene nepravilnosti, ki jih je 
pri izvrševanju proračuna SR Slovenije za preteklo leto ugotovila služba družbe- 
nega knjigovodstva. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
spremembo besedila 4. člena, v katerem naj se besedilo »z dnem objave« 
nadomesti z besedilom »naslednji dan po objavi«. 

Predlaganj sprememba bo potrebna zaradi skladnosti z določbo 216. člena 
ustave SR Slovenije in z že uveljavljeno zakonodajno prakso glede določb o 
uveljavitvi predpisov. 

Št.: 400-30/68 
Ljubljana, 28. 6. 1968 

Odbor za proračun republiškega zbora in odbor za družbenoekonomski 
sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora sta na skupni seji dne 
27. 6. 1968 obravnavala predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi pro- 
računa Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1967, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodoma sta odbora ugotovila, da je predlagatelj predlagal, da naj Skup- 
ščina SR Slovenije obravnava predloženi akt kot zakonski predlog, zaradi 
tega, ker se z zaključnim računom o izvršitvi proračuna SR Slovenije za 
leto 1967 prenese presežek proračunskih dohodkov v letu 1967 v znesku 
6 019 994 din na republiško izobraževalno skupnost, kar predstavlja enega 
izmed ukrepov za materialno ureditev šolstva, ki so predvideni v poročilu 
posebne komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Odbora sta s pred- 
logom o postopku soglašala in obravnavala predloženi akt kot zakonski predlog. 

Pri obravnavanju predloženega zakonskega predloga v načelu sta odbora 
ugotovila, da je zaključni račun sestavljen skladno z določili temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti, kot tudi z določili zakona o 
financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji. Dalje sta odbora 
ugotovila, da je realizacija dohodkov za 1,5'%> višja od realizacije, ki je bila 
predvidena po rebalansu republiškega proračuna, ki ga je sprejela skupščina 
SR Slovenije konec decembra 1967, ker se je izvrševanje republiškega prora- 
čuna za leto 1967 zaključilo šele 31. januarja 1968. 

Glede presežka v proračunskih dohodkih v preteklem letu, ki ga izkazuje 
zaključni račun, sta se odbora strinjala, da se presežek usmeri v glavnem za 
republiško izobraževalno skupnost. Odbora sta bila mnenja, da bi v druge 
namene sredstev ne prenašali, čeprav so nekateri člani odborov sprožili vpra- 
šanje ali ne bi nekaj sredstev prenesli tudi na sklad za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti. Odbora sta bila mnenja, da je v sedanji situaciji najprimerneje, če 
se presežek, po odbitku sredstev za republiško izobraževalno skupnost, usmeri 
kot proračunski prihranek v proračunsko rezervo. 

Kljub temu, da se proračun ne spušča v vsebino dela posameznih prora- 
čunskih koristnikov in predstavlja le finančni odraz dela proračunskih nosilcev, 
pa sta bila odbora mnenja, da bi bilo treba v bodoče bolj paziti na vsebinsko 
plat sklepanja pogodb in s tem v zvezi na sredstva, ki gredo v ta namen. Iz 
zaključnega računa je tudi opaziti, da pada kvalifikacijska struktura v repu- 
bliški upravi, kar bo treba v bodoče vsekakor popraviti. 
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Glede na pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila služba družbenega knjigovod- 
stva pri pregledu predloženega zaključnega računa, sta bila odbora mnenja, 
da bi bilo treba ugotovljene pomanjkljivosti čimprej odpraviti, o čemer naj 
bi vodil evidenco republiški sekretariat za finance, ki naj bi tudi ugotovil, katere 
pomanjkljivosti so že odpravljene in o tem poročal zboroma ob obravnavanju 
zaključnega računa. 

Pri obravnavi v podrobnostih sta odbora soglašala z amandmajem, ki ga 
je prejela zakonodajno-pravna komisija k 4. členu zakonskega predloga, ki se 
spremeni tako, da se glasi; »Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v 
Ur. listu SR Slovenije.« 

Predstavnik predlagatelja se je z amandmajem strinjal. 
Odbora predlagata republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da 

predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (repu- 
bliškega proračuna) za leto 1967 sprejmeta z navedeno spremembo. 

Odbor za proračun republiškega zbora je za svojega poročevalca določil 
poslanca Miroslava Kambiča, odbor za družbenoekonomski sistem in proračun 
organizacijsko-političnega zbora pa poslanca Alfonza Naberžnika. 

St.: 400-30/68 
Ljubljana, 28. 6. 1968 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 

Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968 

1. člen 

1. člen zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1968 (Uradni list SRS, št. 10/1968) se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Republiški proračun za leto 1968 obsega: 

dohodke v znesku  
razporejene dohodke v znesku  
nerazporejene dohodke (tekočo proračunsko rezervo) v 
znesku   

2. člen 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Od dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije iz 1. č 
zakona pripada: 

Skladu Borisa Kidriča    
Prešernovemu skladu  
Skladu za pospeševanje proizvodnje in predvanjanje filmov 
Skladu SR Slovenije za pospeševanje založništva  
Skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti  

36 

493 581 000 
490 765 300 

2 815 670« 

5,342 ®/o 
0,091 °/o 
0,057 % 
1,218 %> 
3,041 »/<x< 
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3. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Od dohodkov po 1. členu tega zakona se vlaga v rezervni sklad SR Slo- 

venije 1 "/o.« 
4. člen 

Pregled dohodkov republiškega proračuna za leto 1968 in njihova razpo- 
reditev v skladu s spremembami po tem zakonu sta zajeta v bilanci republi- 
škega proračuna za leto 1968, ki je sestavni del splošnega dela proračuna. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije (republiškem proračunu) za leto 1968, ki ga je skupščini predložil izvršni 
svet, obravnavala na seji dne 12. julija 1968. 

Komisija se je v načelu s predlogom, zakona strinjala. 
V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednjo spremembo 5. člena: 
Besede »uporablja pa se od 1. januarja 1968 dalje« naj se nadomestijo z 

besedami »učinkuje pa za čas od 1. januarja 1968 dalje«. 
Formulacija, ki naj se po predlogu komisije črta, je sicer tako v republi- 

ški kot v zvezni zakonodaji zelo razširjena, vendar je po mnenju komisije 
napačna. To je komisija ugotovila že na svoji 124. seji dne 5. junija 1968, ko je 
pod posebno točko dnevnega reda na splošno razpravljala o vprašanjih retro- 
aktivnosti, začetka veljavnosti in objave splošnih aktov. Nesmiselno je namreč 
določati, da se bo splošni akt začel uporabljati nekega dne, ki je že minil. 
Razen tega pa se tudi ne sme začeti uporabljati prej, preden začne veljati; 
uporabljati se torej lahko začne šele osmi dan po objavi, takrat pa seveda 
tudi z učinkom za nazaj, če je učinek za nazaj v njem posebej določen. 

•S formulacijo, ki naj se po predlogu komisije črta, se navadno želi pred- 
pisati prav retroaktivnost akta, tj. učinkovanje akta za nazaj, zato bi se ome- 
njena formulacija lahko glasila kvečjemu: uporablja pa se za čas od 1. janu- 
arja 1968 dalje«; po mnenju komisije pa bolj ustreza formulacija »učinkuje pa 
za čas od 1. januarja 1968 dalje«, ki je bolj v skladu z dikcijo ustavnih določb 
o retroaktivnosti (217. člen ustave SR Slovenije), ki ne govore o »uporabi za 
nazaj«, ampak o »učinku za nazaj«. Zato bi se, če bi se želelo retroaktivnost 
predpisa izrečno poudariti, lahko uporabila tudi formulacija »učinkuje pa tudi 
za nazaj za čas od 1. januarja 1968 dalie«. 

Poleg tega je komisija vzela na znanje opozorilo predstavnice republiškega 
sekretariata za finance, da je v 1. členu prišlo do prepisovalne napake in da 
znaša postavka »razporejeni dohodki« 490 765 330 din in ne 490 765 300 din, kar 
je možno tudi računsko ugotoviti z odštetjem nerazporejenih dohodkov od vseh 
dohodkov republiškega proračuna. 

St.: 400-33/68 
Ljubljana, 15. 7. 1968 
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Odbor za proračun republiškega zbora in odbor za družbenoekonomski 
sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora sta na skupni seji dne 
5. julija 1968 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za 
leto 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodoma sta odbora soglašala s predlogom izvršnega sveta, da se obravnava 
predloženi zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in ne glede na 
roke, ki so predpisani s poslovnikom Skupščine SR Slovenije. Odbora sta namreč 
mnenja, da je takšen predlog umesten, ker se s predlaganim zakonom realizi- 
rajo ukrepi za materialno ureditev šolstva, ki so predvideni v poročilu po- 
sebne komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da je potrebno rebalansirati 
republiški proračun za tekoče leto predvsem zaradi tega, da se izločijo po- 
trebna sredstva za republiško izobraževalno skupnost. Poleg tega pa izkazuje 
sedanja dinamika pritekanja dohodkov višji proračunski dohodek kot je bil 
predviden s proračunom. Končno pa se bodo z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o proračunu ustrezno povečala tudi sredstva za redno 
dejavnost vseh republiških organov. Pri pripravi rebalansa se je namreč poka- 
zalo, da sredstva s postavke za nove namestitve in za reorganizacijo v repu- 
ški upravi in pravosodju v višini 7 478 000 din ne bodo zadostovala, ker ne bodo 
pokrila potreb za redno dejavnost republiških organov, niti razlik v osebnih 
prejemkih, nastalih s sprejemom odloka o povračilih poslancem in funkcionar- 
jem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije. 

V letu 1968 za izobraževanje in vzgojo republiški proračun ni predvideval 
nobenih sredstev, ker se po novi konstrukciji financiranja vzgoje in izobraže- 
vanja, ki velja od srede preteklega leta, sredstva za ta namen stekajo nepo- 
sredno v korist republiške izobraževalne skupnosti. Veljavni instrumenti pa 
niso zagotavljali dovolj sredstev, da bi bilo mogoče redno financirati vse naloge 
s področja vzgoje in izobraževanja. Prav zaradi tega je izvršni svet zavzel ob 
proučevanju materialnega položaja šolstva stališče, da je potrebno napeti vse 
sile in sprejeti ukrepi, s katerimi bo mogoče preskrbeti dodatna sredstva za 
reševanje materialnih problemov izobraževanja in vzgoje. Spričo tega uveljav- 
lja predloženi rebalans republiškega proračuna za leto 1968 tele spremembe: 

1. zvišuje proračunski global; 
2. znižuje razne postavke dodeljene posameznim koristnikom; 
3. na novo vključuje v proračun postavko »01 izobraževanje in vzgojo«. 
Odbora sta se s predvidenimi spremembami v celoti strinjala, ker menita, 

da je v danem položaju to edini način, ki zagotavlja hitro in učinkovito reševa- 
nje problematike šolstva. 

Pri obravnavanju v podrobnosti odbora nista imela pripomb, opozorila pa 
sta na dve računski oziroma pisni napaki in sicer v 1. členu zakonskega pred- 
loga, kjer bi moral biti pravilno navedeni znesek razporejenih dohodkov 
490 765 330 in ne 490 765 300. Poleg tega pa je treba popraviti tudi zneske na 
strani 2 obrazložitve in sicer tako, da se zvišuje global proračuna za 2 300 000 din, 
razne postavke dodeljene posameznim koristnikom pa se znižujejo za 
10 915 000 din. 

Odbora sta predlagani zakonski predlog v celoti sprejela in predlagata repu- 
bliškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da ga sprejmeta. 

36« 
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Odbor za proračun republiškega zbora je za svojega poročevalca določil 
predsednika odbora Mirana Cvenka, odbor za družbenoekonomski sistem in 
proračun organizacij sko-političnega zbora pa poslanca Alfonza Naberžnika. 

Št.: 400-33/68 
Ljubljana, 5. 7. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji 

1. člen 

Davčna služba obsega opravljanje zadev v zvezi z odmero in izterjavo pri- 
spevkov in davkov občanov. 

Zadeve davčne službe imajo splošen pomen za SR Slovenijo. 

2. člen 

Zadeve davčne službe iz republiške pristojnosti opravlja davčna uprava SR 
Slovenije, zadeve davčne službe iz občinske pristojnosti pa občinski upravni 
organ davčne službe. 

Davčna uprava SR Slovenije je republiški upravni organ v sestavi republi- 
škega sekretariata za finance; njeno organizacijo in sistematizacijo delovnih 
mest določa republiški sekretar za finance. 

Občinski upravni organ davčne službe ima položaj samostojnega občinskega 
upravnega organa. 

3. člen 

Davčna uprava SR Slovenije: 
— proučuje in analizira davčno politiko v republiki in v občinah: 
— pripravlja predloge za izpopolnjevanje davčnega sistema in predlaga 

izdajo ustreznih predpisov; 
— zbira podatke in vodi evidenco o dohodkih posameznih družbeno-poli- 

tičnih skupnosti iz posameznih virov oziroma prispevkov in davkov; 
— sestavlja predračune in zaključne račune dohodkov po posameznih virih 

oziroma vrstah prispevkov in davkov za območje republike; 
— spremlja izvrševanje davčne službe v občinah ter nadzoruje delo občin- 

skih upravnih organov in jim daje strokovno pomoč; 
— odloča o pritožbah zoper odločbe občinskih upravnih organov davčne 

službe; 
— opravlja druge zadeve iz republiške pristojnosti na področju davčne 

službe. 
4. člen 

Davčna uprava SR Slovenije lahko daje občinskim upravnim organom 
davčne službe obvezne instrukcije za njihovo delo. 

Davčna uprava SR Slovenije lahko na stroške občine neposredno opravi 
posamezno zadevo iz občinske pristojnosti, če je občinski upravni organ ne 
opravi ali je ne opravi zadovoljivo. 
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Davčna uprava SR Slovenije daje soglasje k sistematizaciji delovnih mest 
v občinskem upravnem organu davčne službe ter soglasje k imenovanju in 
razrešitvi predstojnika tega organa. 

5. člen 

Sredstva za redno dejavnost občinskih upravnih organov davčne službe 
zagotavljata občina in SR Slovenija v sorazmerju z udeležbo pri dohodkih iz 
prispevkov in davkov, ki jih doseže občinski upravni organ za občino oziroma 
za republiko. 

6. člen 

V organih davčne službe se formira služba davčne inšpekcije. 
Davčna inšpekcija je pomožna terenska kontrolna služba davčne službe, 

ki opravlja nadzorstvo nad tem, kako-davčni zavezanci izpolnjujejo svoje davčne 
obveznosti nasproti družbeni skupnosti. 

Republiška davčna inšpekcija lahko opravlja neposredno nadzorstvo na 
celotnem območju republike. 

Davčno inšpekcijo opravljajo davčni inšpektorji. 

7. člen 

Davčni inšpektor ima pravico pregledati poslovne prostore in naprave, 
blago, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo 
vpogled v poslovanje davčnega zavezanca glede tega, kako izpolnjuje svoje 
davčne obveznosti. 

Pri opravljanju nadzorstva lahko davčni inšpektor zasliši priče in se po 
potrebi obrne za strokovno pomoč na ustrezne strokovnjake. 

8. člen 

Davčni zavezanec mora omogočiti davčnemu inšpektorju, da lahko opravi 
kontrolni pregled po prejšnjem členu, na zahtevo pa mu mora dati še druge 
podatke in obvestila, ki so potrebna, da bi davčni inšpektor lahko ugotovil 
stanje, ki je podlaga za davčno obveznost zavezanca. 

9. člen 

Davčni inšpektor vpiše svoje ugotovitve v zapisnik o kontrolnem pregledu, 
ki ga podpiše tudi davčni zavezanec. 

Zapisnik davčnega inšpektorja je podlaga za delo in morebitne ukrepe 
pristojnega upravnega organa davčne službe. 

10. člen 

Pri opravljanju nadzorstva mora imeti davčni inšpektor posebno izkaznico, 
s katero dokazuje svojo uradno lastnost. 

Obrazec izkaznice in način njenega izdajanja predpiše republiški sekretar 
za finance. 
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11. člen 

Kršitve določb 8. člena tega zakona se kaznujejo po določbah XVI. po- 
glavja temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SFRJ, 
št. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67 in 54/67). 

12. člen 

Občinske skupščine morajo najpozneje do konca leta 1968 organizirati 
občinske upravne organe davčne službe v položaju samostojnih občinskih 
upravnih organov. V istem roku morajo predložiti davčni upravi SR Slovenije 
v soglasje predvideno sistemizacijo delovnih mest v teh organih in tudi ime- 
novanje njihovih predstojnikov. 

13. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije.« 

OBRAZLOŽITEV 

Pri obravnavanju problematike v zvezi s predpisovanjem in izterjavo pri- 
spevkov in davkov občanov se je ugotovilo, da je poleg neprimernih predpisov, 
ki urejajo plačevanje davkov, v znatni meri tudi davčna služba kriva za to, da 
so se dohodki občanov, od katerih bi bilo treba plačevati prispevke oziroma 
davke, pomanjkljivo ugotavljali in prispevki oziroma davki nerealno odmerjali. 

Posebnih predpisov o organizaciji davčne službe do sedaj nismo imeli in je 
bila davčna služba urejena tako kot vse druge občinske oziroma republiške 
upravne službe z občinskimi, statuti oziroma z republiškim zakonom o organi- 
zaciji republiške uprave. Davčna služba je po občinah organizirana na najraz- 
ličnejše načine; v nekaterih občinah opravljajo to službo uprave za dohodke 
oziroma oddelki za dohodke kot samostojni občinski upravni organi, v večini 
občin pa je ta služba organizirana v obliki nesamostojnih upravnih enot (od- 
seki), ki so ponavadi vključene ali v oddelek za gospodarstvo ali pa tudi kar 
direktno v tajništvu občinske skupščine. Tudi sicer občine na davčno službo 
niso polagale posebne pozornosti in je zato strokovna sestava kadra v občin- 
skih davčnih službah ponavadi najslabša v primerjavi z drugimi občinskimi 
službami. Tudi prejemki davčnih uslužbencev so zato ponavadi v poprečju nižji 
kot prejemki drugih občinskih uslužbencev. Tudi zmanjševanje občinskih uprav- 
nih kadrov je v večini občin zadelo predvsem davčne službe, in to v taki meri, 
da sedanja številčna zasedba delovnih mest v davčnih službah večine občin 
komaj zadošča za izvrševanje sedanjih nalog, nikakor pa ne zadošča za kakšno- 
koli povečanje nalog oziroma za bolj intenzivno izvrševanje službe. 

V republiki spadajo zadeve davčne službe v pristojnost republiškega sekre- 
tariata za finance. V tem sekretariatu opravlja te zadeve oddelek za dohodke 
z 10 delavci, od katerih so 4 pripravniki. Ker je po ukinitvi okrajnih ljudskih 
odborov v letu 1965 prešlo reševanje vseh pritožb proti odločbam občinskih 
upravnih organov na republiški sekretariat za finance, je večina delavcev od- 
delka za dohodke v celoti zaposlena z reševanjem pritožb (v letu 1967 je bilo 
rešenih 1832 pritožb in 78 upravnih sporov). Zato je tudi republiški sekretariat 



Priloge 567 

za finance skoro povsem opustil izvajanje nadzorstva nad delom občinskih za 
dohodke pristojnih upravnih organov. Povezava z občinskimi službami se je 
vzdrževala le še s sklicevanjem občasnih bazenskih posvetov vodilnih uslužben- 
cev občinskih davčnih služb, na katerih so se obravnavali tekoči problemi, in pri 
tem usklajala mnenja republiških in občinskih organov ter občinskih organov 
med seboj. 

Eden izmed glavnih pogojev, da bi se uspešneje opravljale naloge, ki se 
nalagajo davčni službi, je tudi ta, da se davčna služba bolj samostojno orga- 
nizira, da se občinske davčne službe močneje vertikalno povežejo na republiko 
in da se ustanovijo posebne davčne inšpekcijske službe. Navedenim zahtevam 
naj bi zadostil predlagani zakon o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji. 

Predlog zakona predvideva tako organizacijo davčne službe, ki v skladu 
z našim sistemom temelji na osnovnih operativnih upravnih enotah v občini, 
republiški upravni organ pa ima nadzorno instančno, inštruktažno in uskla- 
jevalno vlogo. Vsi davčni organi imajo položaj samostojnih upravnih organov, 
kar naj jim omogoči neobhodno operativno elastičnost, ki je potrebna v tej 
službi. Obenem pa naj bi bil po vertikali — med občinskimi davčnimi službami 
in republiško — postavljen tak sistem odnosov, ki bi zagotavljal, da bi se ope- 
rativne naloge na terenu v resnici izvajale, in sicer ob ustrezni pomoči, po po- 
trebi pa tudi ob ustreznih nadzorstvenih ukrepih republiškega organa. Zato 
predvideva zakon v tem primeru maksimalne ingerence republiškega organa 
nasproti občinskim, ki so mogoči v našem ustavnem sistemu v tistih službah, 
ki imajo pomen za vso državo ali za republiko; hkrati se uveljavlja tudi vza- 
jemni sistem financiranja služb v občinah. Gre pač za najbolj evidentni primer 
upravne strokovne službe, ki deluje za vse družbeno-politične skupnosti. Bistve- 
ni posegi, ki naj zagotavljajo funkcioniranje službe so — poleg strokovne po- 
moči, ki jo mora dajati občinskim upravam republiška uprava — tudi možnosti 
njenega vpliva na samo delo z obveznimi strokovnimi instrukcijami ter mož- 
nost vpliva na personalno strukturo s soglasjem k sistemizaciji ter s soglas- 
jem k imenovanju in razrešitvi predstojnikov občinskih upravnih organov. 

Posebno' važno vlogo v davčni službi naj bi odigrala davčna inšpekcija, 
ki naj bi se formirala kot pomožna terenska kontrolna služba davčne službe. 
To je neobhodna podaljšana roka vsake davčne službe, ki želi biti učinkovita, 
obenem pa tudi gospodarsko napredna in nasproti posameznikom pravična. 

Ta zakon lahko pomeni le pravni temelj za sodobnejšo organizacijo davčne 
službe. Realizacija tega cilja pa seveda ne bo mogla biti dosežena prek noči, 
kajti sposobnih kadrov za davčno službo ni na razpolago ; treba jih bo šelei znova 
vzgojiti; zato pa je potreben daljši čas, predvsem pa daljša praksa v samem 
neposrednem delu na davčnih zadevah. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
12. julija 1968 obravnavala predlog zakona o organizaciji davčne službe v SR 
Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je predvsem zastavljalo vprašanje skladnosti pred- 
laganega koncepta davčne službe z obstoječim ustavnim in pravnim sistemom 
pa tudi z vlogo občine in njenih organov v komunalnem sistemu. V tej zvezi 
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so bili izraženi načelni pomisleki zoper status oziroma položaj davčne službe, 
še posebej pa glede izredno močnih ingerenc republiškega organa davčne 
službe nasproti občinskim organom. Ta razmerja močno odstopajo od siceršnje 
ureditve odnosov med širšimi in ožjimi družbeno-političnimi skupnostmi oziroma 
njihovimi organi. Zakonski predlog temelji na izhodišču, da je davčna služba 
v bistvu republiška upravna organizacija, ki ima osnovne, operativne enote v 
občinah, republiški upravni organ pa ima izjemno močno nadzorstvo, inštruk- 
tažno, usklajevalno ter instančno vlogo — pri čemer lahko daje občinskim 
organom obvezne instrukcije, na stroške občine lahko neposredno opravi posa- 
mezno zadevo, če je občinski organ ne opravi ali je ne opravi zadovoljivo; daje 
soglasje k sistemizaciji delovnih mest v občinskem organu davčne službe ter 
soglasje k imenovanju in razrešitvi predstojnika tega organa. Poleg tega lahko 
republiška davčna inšpekcija še posebej opravlja neposredno nadzorstvo na 
celotnem območju republike. 

Ob tem so bila izražena nekatera mnenja, da v predlagani organizaciji 
davčne službe prevladujoča vloga republike ni skladna s funkcijami občine kot 
temeljne družbeno-politične skupnosti in bi morali zato koncept te službe po- 
staviti obratno, namreč da je v osnovi občinska služba, ki dejansko opravlja 
vse operativne posle, pri čemer opravlja usluge tudi republiki in ima ta zato 
dolžnost, da sodeluje pri financiranju občinske davčne službe; s tem v zvezi 
pa bi lahko republiška služba, imela tudi nekatere pravice, katere pa ne bi iz 
temelja spreminjale karakterja občinske davčne službe. 

V nadaljnji razpravi pa je bilo, v zvezi z navedenimi pomisleki ugotovljeno, 
da je predlagana zakonska ureditev z gledišča skladnosti z ustavo in s pravno 
ureditvijo vendarle mogoča. Določba četrtega odstavka 9. člena zvezne ustave 
omogoča, da se z zakonom določajo pravice samoupravljanja delovnih ljudi, ki 
delajo v državnih organih, v skladu z naravo dejavnosti teh organov. Glede na 
različno naravo dejavnosti posameznih organov so poleg splošne zato potrebne 
in dopustne tudi posebne ureditve v posameznih službah — posebno v tistih, ki 
so širšega, splošnega pomena za republiko ali federacijo. Po določbi 127. člena 
republiške ustave se samo z zakonom urejajo zadeve, ki se tičejo organizacije 
republiških organov in strokovnih služb ter načel o organizaciji in delovanju 
državne uprave v republiki, torej tudi v občinah. Na značaj določene organiza- 
cije kot službe splošnega pomena za republiko, se po ustavi vežejo nadaljnje 
pravice: po določbi 131. člena republiške ustave imajo v takem primeru repu- 
bliški upravni organi pravico, da v skladu z zakonom opravljajo nadzorstvo nad 
delom občinskih upravnih organov, izdajajo tem organom obvezna navodila 
in lahko zadržijo izvršitev njihovih nezakonitih aktov, ki so izdani izven uprav- 
nega postopka. Nadalje se lahko z zakonom predpiše, da so občine dolžne 
ustanoviti organe uprave za opravljanje določenih zadev, ki so splošnega po- 
mena za republiko. 132. člen republiške ustave določa, da republika lahko za- 
gotavlja izvrševanje zakonov v občini in okraju neposredno po svojih organih, 
če in dokler občinski organi ne zagotove njihovega izvrševanja. Po 133. členu 
pa lahko republika z zakonom določi, da republiški upravni organi na celotnem 
območju republike neposredno izvršujejo inšpekcijo nad izvrševanjem zakonov 
in drugih predpisov, za katerih izvrševanje so dolžni skrbeti. 

Navedene ustavne določbe so konkretizirane v zakonu o republiški upravi 
SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 14/65), predvsem v njegovih določbah od 
68. do 76. člena. 
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V tej zvezi je bilo ugotovljeno, da koncept predlaganega zakona tudi ne 
nasprotuje republiškemu zakonu o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih 
organih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20/65), ker ne prizadeva temeljnih 
pravic delavcev v tej službi glede na omenjeni zakon, čeprav sicer že iz 
ustave, pa tudi iz 1. člena navedenega zakona o samoupravljanju izhaja, da je 
glede posameznih služb dopustna specifična ureditev vprašanj samoupravljanja. 

Predlagani zakon o organizaciji davčne službe ni prvi primer zakonske 
ureditve, ki v nekaterih vprašanjih odstopa od siceršnje splošne ureditve — je 
pa v okviru ustavnih pooblastil — tak je npr. republiški zakon o notranjih za- 
devah (Uradni list SRS, št. 13/67), po katerem se v nekaterih rešitvah zgleduje 
tudi predlagani zakon o davčni službi. Poleg drugih pristojnosti ima po nave- 
denem zakonu, npr., republiški sekretar za notranje zadeve pooblastilo, da daje 
soglasje k ustanovitvi postaje milice v občini in k imenovanju komandirja po- 
staje, njegovega pomočnika in komandirja oddelka milice. V določenih zadevah 
ima republiški sekretariat za notranje zadeve pravico, da naroči ali sam opravi 
posamezne naloge iz delovnega področja postaje milice v občini. 

Po vseh uvodoma izraženih pomislekih in kasnejših ugotovitvah komisija 
k zakonskemu predlogu glede njegove skladnosti z ustavo in pravno ureditvijo 
v načelu ni imela pripomb. 

Pri obravnavi v podrobnostih pa je komisija predlagala naslednje spre- 
membe oziroma dopolnitve: 

K 2. členu: V drugem odstavku se besedilo »njeno organizacijo in siste- 
mizacijo delovnih mest določa republiški sekretar za finance« spremeni tako, 
da se glasi »k aktu o njeni organizaciji in sistemizaciji delovnih mest daje so- 
glasje republiški sekretar za finance«. 

Davčna uprava SR Slovenije je po koncepciji predlaganega zakona repu- 
bliški upravni organ v sestavi republiškega sekretariata za finance. Kot repu- 
bliški upravni organ, ki je sicer organizacijsko povezan v širši samostojni 
upravni organ, pa vendarle ne bi smela biti republiška davčna uprava povsem 
izključena od sodelovanja pri določanju svoje organizacije in sistemizacije. 
Noben predstojnik republiškega upravnega organa nima glede določanja orga- 
nizacije in sistemizacije v lastnem organu tako močnih pooblastil, kot bi jih 
v tem primeru imel republiški sekretar za finance. Po določbah 18. člena repu- 
bliškega zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR 
Sloveniji sprejemajo splošne akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delov- 
nih mest v republiških upravnih organih delavci organa v soglasju s predstojni- 
kom. To načelo velja tudi za republiški sekretariat za finance in ne bi bilo prav, 
da bi imel predstojnik v tem primeru do organa v sestavi v tem pogledu moč- 
nejše ingerence kot jih sicer ima neposredno v odnosu do delovne skupnosti 
sekretariata za finance. Celo po določbi 32. člena republiškega zakona o notra- 
njih zadevah, po katerih republiški sekretar za notranje zadeve sicer določa 
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest službe državne varnosti — 
mora ta poprej zahtevati mnenje sveta njene delovne skupnosti. 

Komisija meni, da bi bil z dajanjem soglasja republiškega sekretariata za 
finance v tem primeru, skladno z njegovo odgovornostjo, njegov vpliv zadostno 
in sistemsko skladneje zagotovljen — hkrati pa se le daje delovni skupnosti 
republiške davčne uprave možnost, da sodeluje pri določanju najbolj racionalne 
in učinkovite notranje organizacije in sistemizacije, kar pa je sicer po splošni 
ureditvi njena temeljna samoupravna pravica in dolžnost. 
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K 3. členu: V drugi vrsti 5. alinee se besedilo »občinskih upravnih or- 
ganov« dopolni tako, da se glasi »občinskih upravnih organov davčne službe«. 

Prvotno besedilo ni precizno in je smiselno preširoko. Republiška davčna 
uprava namreč ne bi mogla imeti pooblastila, da nadzoruje delo vseh občinskih 
upravnih organov, temveč le delo občinskih upravnih organov davčne službe. 
V tem smislu se z amandmajem besedilo ustrezno precizira. 

K 4. člqnu: a) V drugem odstavku se besedilo »če je občinski upravni 
organ ne opravi ali je ne opravi zadovoljivo« spremeni tako, da se glasi: »če 
je občinski upravni organ kljub opozorilu ne opravi«. 

V skladu z že omenjenim ustavnim načelom zakon o republiški upravi SR 
Slovenije v 72. členu določa, da ima republiški upravni organ pravico, da na 
stroške občine neposredno zagotovi izvrševanje zakona, dokler tega ne zagotove 
občinski organi, če občinski upravni organ kljub opozorilu ne .izvršuje zakona. 
Temu splošnemu načelu je treba prilagoditi tudi predloženo določbo 4. člena. 
Poleg tega je ocena o tem, kdaj je posamezna zadeva opravljena nezadovoljivo, 
lahko zelo različna in tudi subjektivna; ob tako nedoločnem kriteriju bi lahko 
v praksi prihajalo do težav in sporov ob konkretnih posegih. Del določbe, ki 
se nanaša na nezadovoljivo opravljanje zadev, naj se zato črta. Pristojni organi 
imajo že po splošni ureditvi številne druge nadzorstvene pravice in zakonite 
možnosti, da odpravijo oziroma preprečijo očitno nezadovoljive, nepravilne ali 
nezakonite rešitve. 

b) V začetku tretjega odstavka se besedilo »Davčna uprava SR Slovenije« 
nadomesti z besedilom »Republiški sekretariat za finance«. 

Akt o soglasju ne more izdati upravni organ kot institucija, temveč le 
starešina upravnega organa (drugi odstavek 197. člena republiške ustave), v 
tem primeru republiški sekretar za finance zaradi skladnosti z ureditvijo po 
drugem odstavku 2. člena zakonskega predloga. 

K 6. členu: V prvi vrsti drugega odstavka se črta beseda »pomožna«. 
Davčne inšpekcije po njeni funkciji in pomenu nikakor ne moremo označiti 

kot pomožno službo, temveč je redna in enakopravna služba v okviru uprav- 
nega organa davčne službe. 

K12. členu: V četrti vrsti se besedilo »davčni upravi SR Slovenije« na- 
domestiti z besedilom »republiškemu sekretarju za finance«. 

Sprememba je potrebna zaradi spremembe v zadnjem odstavku 4. člena. 
Za 12. členom se vstavi nov 12. a člen z besedilom: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpiše minimalno strokovno iz- 

obrazbo za davčne inšpektorje in druge delavce v upravnih organih davčne 
službe.« 

V obrazložitvi zakonskega predloga se navaja, da je »strokovna sestava 
kadra v občinskih davčnih službah ponavadi najslabša v primerjavi z drugimi 
občinskimi službami«. Ker je nova zakonska ureditev davčne službe potrebna 
prav zaradi povečanja nalog in bolj intenzivnega izvrševanja davčne službe, je 
vsekakor nujno, da se sedanje slabo kadrovsko stanje v tej službi ustrezno po- 
pravi. Ker z zakonom službo na novo urejamo, je ob tem dana možnost in po- 
treba, da hkrati postavimo tudi strokovne pogoje za opravljanje te odgovorne 
službe, ki ima splošni republiški pomen. V dosedanjih zakonih, s katerimi smo 
reorganizirali ali ustanavljali posamezne strokovne službe, smo običajno že v 
samem zakonu, zlasti za inšpektorje, določili strokovne pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati tisti, ki naj tako službo opravljajo. Ker ni več možnosti, da bi te 
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pogoje podrobneje proučili in jih določili v predloženem zakonu, bi po mnenju 
komisije zadostovalo ustrezno pooblastilo izvršnemu svetu, ki bi na podlagi 
zakonskega pooblastila izdal ustrezni izvršilni predpis. 

Predstavnik izvršnega sveta o predlogih komisije ni dal izjave. 

št.: 422-16/68 
Ljubljana, 15. 7. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora in odbor 
za vprašanje javne uprave in splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora 
sta na skupni seji dne 16. julija 1968 obravnavala predlog zakona o organizaciji 
davčne službe v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal izvršni svet 
skupno s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku. Odbora sta pri 
tem ugotovila, da je predsedstvo skupščine sprejelo predlog za obravnavanje 
tega zakonskega predloga po skrajšanem postopku in ne glede na roke. Na tej 
podlagi in po ugotovitvi, da je izdaja zakona nujno potrebna, sta odbora skle- 
nila, da ga bosta kljub temu, da pristojna zbora nista obravnavala predloga za 
izdajo in osnutka, obravnavala kot predlog zakona. 

V načelni razpravi predloga je bilo ugotovljeno, da se z omenjenim zako- 
nom ureja davčna služba v SR Sloveniji skladno z določili republiške ustave 
o organih, ki imajo splošni pomen za republiko. Narava davčne službe po mne- 
nju odborov opravičuje predvidena odstopanja od siceršnjih splošnih načel 
glede organizacije, pristojnosti in načina izvrševanja predpisov občinskih in 
republiških organov uprave ter glede pravic samoupravljanja delovnih ljudi 
v upravnih organih. Določbe zakonskega predloga o tem so smotrne, razen v 
primerih, ko dajejo pristojnosti predstojniku republiškega upravnega organa, 
t. j. sekretarju za finance, da samostojno določa organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest tega organa in v primerih, ko pooblaščajo republiški upravni 
organi v sestavu t. j. davčno upravo SR Slovenije, da daje soglasje k sistemi- 
zaciji delovnih mest v občinskem upravnem organu davčne službe ter soglasje 
k imenovanju in razrešitvi predstojnika tega organa. 

Odbora sta sodila, da je položaj davčne inšpekcije, kot jo predvideva pred- 
log zakona, ko govori o pomožni terenski službi, neopravičeno degradiran. 
Takšne rešitve so tudi v nasprotju z ugotovitvami, ki sta jih odbora sprejela v 
obravnavi organizacije in delovanja inšpekcijskih služb, ki pojmujejo inšpek- 
cijske službe kot samostojne in neodvisne. Zato odbora menita, naj bodo določila 
zakona, ki urejajo davčno inšpekcijo, prvič tako prožna, da ne bodo prejudicirala 
bodočih odločitev glede organizacije inšpekcijskih služb v SR Sloveniji nasploh, 
drugič pa ne smejo dati inšpekciji tako podrejen položaj. 

Odbora sta se tudi seznanila s poročilom zakonodajno-pravne komisije in 
s poročilom odbora za družbeni plan in finance k omenjenemu predlogu zakona. 

V podrobni obravnavi predloga zakona in omenjenih poročil sta odbora 
sklenila: 

— da sprejmeta predloge za spremembe in dopolnitve, ki jih je dala zako- 
nodajno-pravna komisija k 3., 4. in 12. členu zakonskega predloga; 

— predlog za spremembo 2. člena zakonskega predloga, ki ga je dala zako- 
nodajno-pravna komisija, ne rešuje zadovoljivo problema uveljavljanja pravic 
samouprave delovnega kolektiva pri določanju organizacije in sistemizacije 
delovnih mest v davčni upravi SR Slovenije, ker po njegovi dikciji sploh ne 
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more priti do ustanovitve tega organa, ki ga dejansko še ni, zato odbora sodita, 
da spremembe v takšni obliki ni možno sprejeti; 

— predlog odbora za družbeni plan in finance za spremembo besedila tret- 
jega odstavka 2. člena naj se ne sprejme, ker je dosedanje besedilo določb tega 
člena dovolj jasno, da je občinski upravni organ davčne službe samostojen in 
da ima na podlagi tega bodisi samostojen finančni načrt ali v finančnem načrtu 
občinske uprave samostojen razdelek; 

— amandma zakonodajno-pravne komisije k 6. členu naj se razširi tako, 
da v določbah tega člena ne bo izrazov, ki zmanjšujejo vlogo davčne inšpekcije. 

Skladno s tem odbora predlagata naslednje spremembe: 
V 6. členu: Besedilo prvega odstavka in drugega odstavka tega člena 

se glasi: 
»V organih davčne službe se formira davčna inšpekcija. 
Davčna inšpekcija opravlja nadzorstvo nad tem, kako davčni zavezanci 

izpolnjujejo svoje davčne obveznosti nasproti družbeni skupnosti.« 
Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal z navedenimi stališči in predlogi 

za spremembe in dopolnitve. 
Odbora ugotavljata, da je izdaja zakona o organizaciji davčne službe v SR 

Sloveniji nujna in da je predloženi zakon smotrn. Zato predlagata republiške- 
mu oziroma organizacijsko-političnemu zboru, da ga sprejmeta po skrajšanem 
postopku in skupno z navedenimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je določil 
za svojega poročevalca na seji zbora poslanca Milana Klemenčiča. Odbor za 
vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora pa 
je za svojega poročevalca na seji zbora določil poslanca Ivana Raua. 

St.: 422-16/68 
Ljubljana, 16. 7. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. julija 1968 obravnavala amandmaje odbora za organizacij sko-politična vpra- 
šanja republiškega zbora in odbora za vprašanja republiškega zbora in odbora 
za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora 
k predlogu zakona o organizaciji davčne službe v SR Sloveniji. 

1. Glede amandmaja odborov k 6. členu komisija nima pripomb in meni, 
da je z zakonodajno-pravnega gledišča predlagana sprememba sprejemljiva. 

2. Komisija vztraja pri svojem amandmaju k 2. členu zakonskega predloga 
iz razlogov, ki so izčrpno prikazani v prvotnem poročilu komisije. Razlog, ki ga 
v svojem odklonilnem stališču navajata odbora, po mnenju komisije ni upo- 
števan. Tudi doslej smo z raznimi akti ustanavljali nekatere republiške organe 
po splošnem režimu, pa se nikdar ni postavljalo vprašanje, če je ustanovitev 
organa oziroma kake druge organizacije sploh možna, ker ni nikogar, ki bi že 
pred začetkom dela temu organu od zunaj predpisal notranjo organizacijo in 
sistemizacijo. To se ureja z začasnimi rešitvami, kasneje pa se po redni poti 
pripravijo ustrezni notranji akti, v tem primeru v sodelovanju med delovno 
skupnostjo organa in predstojnikom. Akt soglasja predstojnika je toliko močna 
njegova pravica, da lahko odločilno vpliva na organizacijo in sistemizacijo, ki 
mora biti soglasno sprejeta. Za primer nesoglasja je v zakonu o republiški 
upravi tudi predvidena redna instančna pot (odločitev izvršnega sveta.) 
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Ker že v sedanji sestavi republiškega sekretariata za finance dela določena 
skupina ljudi po vprašanjih davčne službe, je pričakovati, da se bo nova upravna 
enota organizirala okrog tega obstoječega jedra in je tako še manj utemeljen 
prigovor, da bo treba službo povsem na novo postavljati in se mora torej ta 
že na začetku organizirati z aktom od zunaj. 

Komisya je s svojim amandmajem in utemeljitvijo v bistvu opozorila na 
rešitev, ki je bližja splošni ureditvi odnosov v republiških upravnih organih ter 
skladnejša osnovnim načelom samoupravljanja v državnih organih. Predlagana 
rešitev v besedilu zakonskega predloga, ki jo podpirata tudi oba pristojna od- 
bora, sicer ni protiustavna niti protizakonita, ker gre v tem primeru lahko za 
različne rešitve v aktih enakega ranga, namreč različne ureditve v posameznih 
republiških zakonih — vendar se skuša komisija izogibati preveliki raznolikosti 
v posameznih primerih, če za to ni posebej utemeljenih razlogov. Doslej namreč 
take izjemne ureditve še nimamo. Tako trdo to vprašanje ni urejeno celo za 
organe državne varnosti po zakonu a notranjih zadevah, po katerem se predla- 
gani zakon sicer očitno zgleduje. 

Št.: 422-16/68 
Ljubljana, 17. 7. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 

1. člen 

V drugi vrsti drugega odstavka 48. člena zakona o izobraževalnih skupno- 
stih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS 
št. 16/1967 in 5/1968) se spremeni stopnja 2% v »1 0/o«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968 dalje. 

OBRAZLOŽITEV 

V zakonu o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja v SR Sloveniji je določeno, da se od 1. januarja 1968 izloča vsako leto 
najmanj 2 ®/o od skupnih dohodkov izobraževalnih skupnosti v obvezno rezervo. 

Z zveznimi predpisi je določena le obvezna rezerva v višini 1 °/o. Glede na 
težave pri financiranju izobraževalnih institucij in glede na to, da z vsemi pred- 
laganimi ukrepi ne bo mogoče najti zadostnih sredstev za odpravo oziroma 
zmanjšanje težav pri financiranju vzgoje in izobraževanja, se predlaga tudi 
znižana obveznost izločanja v obvezno rezervo. 

Sredstva obvezne rezerve se uporabljajo kot obratna sredstva izobraževalnih 
skupnosti. Obratna sredstva so potrebna predvsem zato-, ker prejemajo izobra- 
ževalne skupnosti dohodke v poprečju za 1 do 2 meseca pozneje kot dospevajo 
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njihove obveze. Po ugotovitvah republiške izobraževalne skupnosti izplačujejo 
večina temeljnih izobraževalnih skupnosti OD za šolske ustanove za nazaj, 
ostale ustanove pa bodo postopno prešle na tak način plačevanja. Zato je pri- 
čakovati, da bodo potrebe po obratnih sredstvih izobraževalnih skupnostih 
manjše, ter da bo zadostovala samo 1% obvezna rezerva. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog zakona 
o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji, ki ga je skupščini predložil izvršni svet, obrav- 
navala na seji dne 12. julija 1968. 

Komisija se je s spremembo, ki jo predlog zakona prinaša, to je z zmanj- 
šanjem odstotka od skupnih dohodkov izobraževalnih skupnosti, ki se letno 
izloča v obvezno rezervo, strinjala; po njenem mnenju gre sicer za nesistemski 
ukrep, ki pa je v dani situaciji nujen. 

V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednjo spremembo 2. člena: 
Besede »uporablja pa se od 1. januarja 1968 dalje« naj se nadomestijo 

z besedami »učinkuje pa za čas od 1. januarja 1968 dalje-«. 
Formulacija, ki naj se po predlogu komisije črta, je sicer tako v republiški 

kot v! zvezni zakonodaji zelo razširjena, vendar je po mnenju komisije napačna. 
To je komisija ugotovila že na svoji 124. seji dne 5. junija 1968, ko je pod po- 
sebno točko dnevnega reda na splošno razpravljala o vprašanjih retroaktivnosti, 
začetka veljavnosti in objave splošnih aktov. Nesmiselno je namreč določati, da 
se bo splošni akt začel uporabljati nekega dne, ki je že minil. Razen tega pa se 
tudi ne sme začeti uporabljati prej, preden začne veljati; uporabljati se 
torej lahko začne šele osmi dan po objavi, takrat pa seveda tudi z učinkom za 
nazaj, če je učinek za nazaj v njem posebej določen. 

S formulacijo, ki naj se po predlogu komisije črta, se navadno želi predpi- 
sati prav retroaktivnost akta, to je učinkovanje akta za nazaj, zato bi se ome- 
njena formulacija lahko glasila kvečjemu: »uporablja pa se za čas od 1. ja- 
nuarja 1968 dalje«; po mnenju komisije pa bolj ustreza formulacija »učinkuje 
pa za čas od 1. januarja 1968 dalje«, ki je bolj v skladu z dikcijo ustavnih do- 
ločb o retroakivnosti (217. člen ustave SR Slovenije), ki ne govore o »uporabi 
za nazaj«, ampak o »učinku za nazaj«. Zato bi se, če bi se želelo retroaktivnost 
predpisa izrečno poudariti, lahko uporabila tudi formulacija »učinkuje pa tudi 
za nazaj za čas od 1. januarja 1968 dalje«. 

St.: 402-67/68 
Ljubljana, 15. 7. 1968 

Odbor za prosveto in kulturno republiškega zbora — poročilo z dne 15. 7. 
1968, št. 402-67/68. 

Odbor za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora — poročilo z dne 11. 7. 1968, 
št. 402-67/68. 



Priloge 575 

PREDLOG ZAKONA 

o obveznem sprejemanju pripravnikov in o urejanju pripravništva 
v delovnih organizacijah 

1. člen 

Delovne organizacije uredijo v skladu s 1. členom temeljnega zakona o 
obveznem sprejemanju pripravnikov v svojih splošnih aktih trajanje in potek 
pripravniške dobe tako, da bo zagotovljeno pripravnikom, da se v organizi- 
ranem praktičnem delu in usposabljanju v delovni organizaciji in zunaj nje 
seznanijo z vsemi deli svoje stroke ter si pridobijo delovne izkušnje za samo- 
stojno delo. 

Za dela, za katera se zahteva visokošolska izobrazba, traja pripravniška 
doba najmanj eno leto in največ dve leti. 

Republiški sekretar za delo lahko izda navodila o osnovah, po katerih se 
organizira potek pripravniške dobe. 

2. člen 

Ko določajo število in vrsto pripravnikov, morajo delovne organizacije upo- 
števati zlasti: 

— stopnje in vrste strokovnosti, kakršne terja dejavnost, ki jo opravlja 
delovna organizacija, upoštevaje pri tem sodobne tehnološke, kadrovske in iz- 
kustvene normative in odnose; 

— izobrazbeno in poklicno sestavo delovne skupnosti, kakršna je potrebna 
za optimalno izrabo opremljenosti dela in tehnoloških postopkov delovne orga- 
nizacije ter za čimvečjo produktivnost dela; 

— potrebo, da se izobrazbena in poklicna sestava delavcev sproti izpopol- 
njuje in prilagaja zahtevam sodobne organizacije dela; 

— potrebo, da s sprejemanjem in usposabljanjem pripravnikov sproti skrbi- 
jo za svoj strokovni naraščaj in za izpopolnjevanje izobrazbene sestave delavcev 
skladno s svojim razvojnim programom; 

— potrebo, da se omogoči absolventom šol, da si s praktičnim delom pri- 
dobijo strokovno usposobljenost; 

— obseg in vrsto del iz redne dejavnosti delovne organizacije, ki jih oprav- 
ljajo osebe, ki nimajo ustrezne izobrazbe in ki jim delo v delovni organizaciji 
ni edina zaposlitev in poglavitni vir dohodkov. 

3. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko določi merila za sprejemanje 
pripravnikov v zdravstvenih, šolskih, kulturno-prosvetnih in drugih zavodih 
s področja družbenih služb. 

4. člen 

Delovne organizacije vsako leto najpozneje do 31. januarja s planom dolo- 
čijo vrsto in število pripravnikov, ki jih bodo sprejele, ter v kakšnih rokih. 
Plan z obrazložitvijo morajo poslati takoj po sprejetju skupščini občine, kjer 
je sedež delovne organizacije, in pristojnemu komunalnemu zavodu za zapo- 
slovanje. 
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5. člen 

Občinska skupščina oceni, ali je plan sprejemanja pripravnikov izdelan po 
merilih iz 2. člena tega zakona. V ta namen mora delovna organizacija na 
zahtevo občinski skupščini predložiti vse podatke in listine, ki omogočajo vpo- 
gled v dejansko izobrazbeno sestavo, v potrebe po njegovi spremembi in iz- 
popolnitvi, v obseg in vrsto del, ki spadajo v redno dejavnost, pa jih oprav- 
ljajo osebe, ki niso redno zaposlene pri delovni organizaciji, v število zaposlenih 
upokojencev, v število ur, opravljenih nad poln delovni čas in podobno. 

Ce občinska skupščina ugotovi, da plan sprejemanja pripravnikov ni iz- 
delan v skladu z merili iz 2. člena tega zakona, odredi izpopolnitev plana in 
določi rok za njegovo izpopolnitev. Če delovna organizacija v postavljenem 
roku ne izpopolni plana, ravna občinska skupščina po določbi 6. člena tega , 
zakona. 

6. člen 

Ce delovna organizacija ne sprejme plana iz 4. člena tega zakona, lahko 
občinska skupščina določi podrobnejša merila, po katerih mora delovna orga- 
nizacija določiti in sprejeti število in vrsto pripravnikov, ko poprej oceni izo- 
brazbeno in poklicno sestavo delovne skupnosti ter njeno ustreznost dejavno- 
stim, ki jih delovna organizacija opravlja. 

S tem aktom se določi tudi naknadni rok, v katerem mora delovna orga- 
nizacjia sprejeti plan. 

7. člen 

Občinska skupščina lahko pred svojo odločitvijo po 5. oziroma 6. členu 
tega zakona zahteva od komunalnega zavoda za zaposlovanje ali od druge 
ustrezne strokovne organizacije, da ji da strokovno oceno plana sprejemanja 
pripravnikov. 

8. člen 

Delovna organizacija mora komunalnemu zavodu za zaposlovanje poročati 
o sprejemanju pripravnikov, kot je določeno v planu sprejemanja pripravnikov. 

Zavodi za zaposlovanje sodelujejo z delovnimi organizacijami pri organi- 
ziranju pripravništva in pri izbiri pripravnikov. 

Ce zavod za zaposlovanje ugotovi, da plan sprejemanja pripravnikov ni 
izdelan z upoštevanjem meril iz 2. člena tega zakona ali da se delovna organi- 
zacija ne ravna po planu, obvesti o tem pristojno občinsko skupščino. 

9. člen 

Delovne organizacije so dolžne v svojih splošnih aktih urediti trajanje in 
potek pripravništva najkasneje do 30. septembra 1968. 

Delovne organizacije morajo svoje plane sprejemanja pripravnikov za leto 
1968 po 3. členu tega zakona predložiti občinskim skupščinam in zavodom za 
zaposlovanje najkasneje do 31. oktobra 1968. Ce delovna organizacija ne pred- 
loži v tem roku plana, ravna občinska skupščina po 6, členu tega zakona. 

Občinska skupščina lahko oprosti od obveznosti iz prejšnjega odstavka de- 
lovne organizacije, ki so že določile, koliko pripravnikov bodo sprejele v letu 
1968, če to ustreza merilom iz 2. člena tega zakona. 

» 



Priloge 577 

10. člen 

Z denarno kaznijo od 1000 do 50 000 dinarjev se kaznuje za prekršek de- 
lovna organizacija, če se ne ravna po določbi 6. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 100 do 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi di- 
rektor organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

S temeljnim zakonom o obveznem sprejemanju pripravnikov (Uradni list 
SFRJ, št. 54/67 in št. 2/68) so bile delovne organizacije zavezane, da sprejemajo 
osebe, ki končajo visoko ali višjo šolo ali šolo druge stopnje, za pripravnike, da 
si pridobijo delovne izkušnje za samostojno delo v svoji stroki. V ta namen so 
morale delovne organizacije do 8. aprila 1968 v svojih splošnih aktih določiti 
število pripravnikov, potek in trajanje pripravniške dobe ter način preizkušanja 
pridobljenih delovnih izkušenj med pripravniško dobo in na koncu pripravniške 
dobe. 

Temeljni zakon je pooblaščal republike, da lahko z zakonom predpišejo 
merila za določitev števila pripravnikov in trajanje pripravniške dobe. 

Takoj po izidu zakona je republiški sekretariat za delo izpeljal anketo, ki 
je zajela 83 gospodarskih organizacij, da bi ugotovil, kakšni so bili pogoji za 
realizacijo zakona. 

Anketa je pokazala, da je bilo že ob uveljavitvi zakona v mnogih delovnih 
organizacijah pripravništvo znana in v praksi izvajana oblika sprejemanja in 
praktičnega usposabljanja iz šol prihajajočih strokovnjakov za samostojno delo 
v stroki. 

Obsežno anketno gradivo pa je hkrati opozorilo, da je bil sicer zakon o 
delovnih organizacijah dobro sprejet, da pa je nastala vrsta pojavov in pro- 
blemov, ki jih je bilo- treba začeti predvsem reševati v praksi. Zato je prevladalo 
stališče, da je treba najprej vsestransko spodbuditi dejavnost delovnih organi- 
zacij in to dejavnost sistematično spremljati. Sele izkušnje, pridobljene v samo- 
upravnem urejanju in izvajanju pripravništva, naj bi pokazale, na kakšna vpra- 
šanja praksa opozarja in ki so za uveljavitev pripravništva tako pomembna, da 
jih kaže urediti z zakonom ter s tem spodbuditi nadaljnji razvoj pripravništva 
v naših delovnih organizacijah. 

V ta namen je republiški sekretariat za delo organiziral po izidu zakona 
nekaj posvetov z delovnimi organizacijami ter o ugotovitvah v marcu 1968 iz- 
delal posebno informacijo o uvajanju pripravništva v delovnih organizacijah; 
informacija je bila predložena Skupščini SRS, izvršnemu svetu Skupščine SRS, 
republiški konferenci SZDL Slovenije, republiškemu svetu zveze sindikatov za 
Slovenijo in gospodarski zbornici SRS. 

O pomenu in izvajanju pripravništva je razpravljalo predsedstvo republi- 
škega sveta zveze sindikatov za Slovenijo ter s svojimi stališči podprlo družbeno 
akcijo za uvajanje pripravništva in sprejemanje pripravnikov. 
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Konec marca 1968 je bil simpozij, ki ga je organiziral inštitut za javno 
upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani; v maju in juniju 
pa je zveza delavskih univerz v soglasju z republiškim sekretariatom za delo, 
gospodarsko zbornico in zavodom SRS za šolstvo organizirala 12 seminarjev 
o programiranju, poteku in organizaciji pripravništva v delovnih organizacijah. 

Po podatkih zavoda SRS za statistiko je bilo na podlagi takšne akcije v 
prvem trimesečju 1968 sprejetih skupno 956 pripravnikov. 

Po podatkih, zbranih iz 40 občin, pa bodo delovne organizacije teh občin 
do konca leta 1968 predvideno sprejele 1390 pripravnikov. 

Rezultati družbene akcije, ki je predvsem podpirala aktivnost samih de- 
lovnih organizacij, so bili sicer relativno zadovoljivi. Hkrati pa so tudi opozar- 
jali, da ponekod kljub vsemu niso pdkazali pravega razumevanja in prizade- 
vanja za uvajanje pripravništva in sprejemanje pripravnikov, da se še vedno 
čuti vpliv nekaterih enostranskih pojmovanj o pripravništvu. 

Da bi ugotovili, kaj naj bi po mnenju občinskih skupščin uredil republiški 
zakon o pripravništvu in pripravnikih, se je republiški sekretariat za delo 17. 
6. 1968 obrnil na vse občinske skupščine in jih zaprosil za predloge. Tako so že 
stekle prve priprave za izdelavo predloga za omenjeni zakon. 

Zvezna skupščina pa je medtem konec junija 1968 sprejela zakon o spre- 
membah in dopolnitvah temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pripravni- 
kov v delovnih organizacijah (Ur. list SFRJ, št. 26/68). Novela ne prinaša no- 
benega vsebinskega zboljšanja zakona, ne odpravlja možnosti za dvojni (diskri- 
minatorski) tretment oseb po končanem šolanju, ne zavezuje delovnih organi- 
zacij, da uredijo pripravništvo kot obvezno metodo zaposlovanja in praktičnega 
usposabljanja za delo v poklicu. Novela tudi ne daje pravne možnosti za po- 
sebno ureditev pripravništva, npr. v zdravstvu, prosveti, šolstvu itd. 

Najpomembnejša novost, ki jo prinaša novela temeljnega zakona, je prav- 
zaprav samo v tem, da zavezuje republike, da predpišejo merila za določanje 
števila pripravnikov, rok, do katerega so delovne organizacije dolžne, da izdajo 
svoj splošni akt o pripravnikih, in sankcije za neizvršitev obveznosti, ki za 
delovno organizacijo izhajajo iz določb republiškega zakona. 

Republike morajo potemtakem s svojimi zakoni zagotoviti realizacijo te- 
meljnih intencij temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov pri 
delovnih organizacijah. 

Med temi intencijami velja na prvem mestu omeniti, da je poglavitna funk- 
cija pripravništva zagotoviti mladim, iz šol prihajajočim strokovnjakom zapo- 
slitev, ki jim mora omogočiti, da si s praktičnim delom po posebnem programu 
pridobijo delovne izkušnje in da se tako usposobijo za samostojno delo v svoji 
stroki, za katero so si v šoli pridobili teoretično znanje. 

Neločljivo s tem je povezana tudi druga funkcija pripravništva, ki mora 
prispevati k zboljšanju poklicnega in izobrazbenega sestava delavcev v delov- 
nih organizacijah, k temu, da bodo delovne organizacije s sprejemanjem in 
usposabljanjem pripravnikov sproti skrbele za svoj strokovni naraščaj. 

V ta namen predlog zakona veže določanje števila in vrste pripravnikov 
na taka merila (glej 2. člen), ki naj zagotovijo takšno sprejemanje pripravnikov, 
da bo zagotovljeno izpopolnjevanje izobrazbenega in poklicnega sestava delav- 
cev, sprotno prilagajanje in izboljšanje tega sestava zahtevam sodobne organi- 
zacije dela. 

Skladno s tem predlogom v 1. členu zavezuje delovne organizacije, da mo- 
rajo sprejemanje, trajanje in potem pripravništva urediti tako, da bo pri- 
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pravnikom zagotovljeno strokovno usposabljanje za samostojno delo v njihovi 
stroki. 

Predlog se v načelu izogiba takšnemu določanju meril, ki bi v bistvu po- 
menila administrativno distribucijo pripravnikov po številu zaposlenih. Na- 
mesto tega predlog zakona stremi za tem, da bi čimbolj spodbudili aktivnost 
samih delovnih organizacij, in jih v ta namen zavezuje, da glede na merila 
iz 2. člena vsako leto sproti s planom določijo vrsto in število .pripravnikov, ki 
jih bodo tekom leta sprejele. Na tak način-naj postane sprejemanje priprav- 
nikov sestavni del aktivne kadrovske politike. 

Hkrati pa predlog zakona upošteva vlogo občinskih skupščin in jim v ta 
namen daje pristojnost, da nadzirajo, kako delovne organizacije s plani spre- 
jemanja pripravnikov predvidevajo zboljšanje svojega izobrazbenega in poklic- 
nega sestava oziroma prilagajanje tega sestava pogojem za uspešno delo (5. člen). 

Glede na razne pojave pasivnega odnosa do urejanja pripravništva in spre- 
jemanja pripravnikov pa se daje občinskim skupščinam posebno pooblastilo, da 
lahko v izjemnih primerih delovni organizaciji določijo podrobnejša merila, po 
katerih mora potem delovna organizacija določiti in sprejeti pripravnike. To je 
sicer administrativni ukrep, vendar potreben za primere očitnega izigravanja 
zakonite dolžnosti, zlasti pa spričo potrebe, da se s sprejemanjem pripravnikov 
izboljša izobrazbeni sestav in s tem odpirajo nove možnosti za zaposlovanje 
mladih. 

V predlogu je tudi predvidena dolžnost zavodov za zaposlovanje, da po- 
magajo pri izbiri pripravnikov in da spremljajo, kako poteka sprejemanje pri- 
pravnikov glede na plane delovnih organizacij. 

V 7. členu je predvidena tudi možnost, da bi občinske skupščine lahko za- 
htevale v posameznih primerih, da zavod za zaposlovanje ali kakšna druga 
strokovna organizacija strokovno oceni plan sprejemanja pripravnikov. 

V svojih stališčih občinske skupščine terjajo pooblastilo, da bi lahko opro- 
stile obveznosti sprejemanja pripravnikov majhne delovne organizacije, kjer ni 
niti pogojev niti potreb za pripravnike. Takega pooblastila občinske skupščine 
ne morejo dobiti. Vendar pa se s postopkom po 6. členu vendarle daje možnost, 
da se ne izvaja nikakršna konsekvenca nasproti takšnim delovnim organiza- 
cijam. 

V skladu z zahtevo temeljnega zakona o obveznem sprejemanju priprav- 
nikov predlog zakona predvideva v 10. členu tudi sankcijo zoper delovno orga- 
nizacijo, ki kljub pozivu občinske skupščine ne sprejme plana sprejemanja pri- 
pravnikov in tega plana ne izpolnjuje. 

To je nekaj poglavitnih značilnosti predloga, ki teži za tem, da se uveljavi 
vsebinski pomen pripravništva. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog zakona 
o obveznem sprejemanju pripravnikov in o urejanju pripravništva v delovnih 
organizacijah, ki ga je skupščini predložil izvršni svet, obravnavala na seji dne 
12. julija 1968. 

V načelni obravnavi je bila komisija mnenja, da je republiški zakon o 
urejanju pripravništva vsekakor potreben, vendar pa je imela pomisleke zoper 
tiste določbe zakona, s katerimi se delovne organizacije obvezujejo na vsako- 
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letno sprejemanje določenega števila pripravnikov in s katerimi se republiškim 
in občinskim organom daje pravica, da določajo obvezna merila za določanje 
števila pripravnikov, ki jih morajo delovne organizacije sprejeti. Gre za do- 
ločbe, ki temeljijo neposredno na določbah zveznega temeljnega zakona o tej 
materiji, le da je predlog republiškega zakona dal pravico do določanja obveznih 
meril v določenih primerih še izvršnemu svetu in občinskim skupščinam. Med 
omenjenima zakonoma pa je razlika v tem, da je osnovna tendenca temeljnega 
zakona urejati vprašanje pripravništva z administrativno prisilo, medtem ko se 
skuša predlog republiškega zakona togi prisili in administrativnim trdotam te- 
meljnega zakona izogniti ali jih vsaj omiliti ter v čimvečji meri spodbuditi 
aktivnost samih delovnih organizacij oziroma samoupravno urejanje teh vpra- 
šanj. S to intencijo predloga zakona se komisija strinja, vendar kljub temu 
opozarja na vprašanje ustavnosti tako zveznega temeljnega kot tudi predlaga- 
nega republiškega zakona. 

Prvi odstavek 9. člena zvezne ustave namreč med drugim določa, da samo- 
upravljanje v delovni organizaciji obsega tudi pravico in dolžnost delovnih 
ljudi, da odločajo o vstopu delovnih ljudi v delovno organizacijo. Če zakon 
obvezuje delovno organizacijo, da mora sprejemati pripravnike, in celo pred- 
piše merila za določanje njihovega števila ter rok, do kdaj jih mora delovna 
organizacija sprejeti (slednje je v predlogu republiškega zakona sicer izpuščeno), 
potem je prej omenjena ustavna pravica delovnih ljudi v delovni organizaciji 
vsekakor okrnjena. 

Po četrtem odstavku 91. člena zvezne ustave (oziroma po četrtem odstavku 
80. člena ustave SR Slovenije) se lahko z zakonom določi delovnim organiza- 
cijam le obveznost, da izdajo posamezne splošne akte, in pa postopek za spre- 
jemanje teh aktov; predpisovanje obveznih meril, po katerih naj bodo v teh 
aktih urejena vprašanja, katerih urejanje predstavlja temeljno samoupravno 
pravico delovnih ljudi v delovni organizaciji, torej v ustavi ni predvideno. Za 
delovne organizacije, ki opravljajo dejavnost ali zadeve posebnega družbenega 
pomena, je v tretjem odstavku 90. člena zvezne ustave (oziroma v drugem od- 
stavku 79. člena ustave SR Slovenije) posebej določeno, da se z zakonom lahko 
določijo zanje splošni pogoji in merila za delitev dohodka, iz česar izhaja, da 
tako za druge splošne akte teh delovnih organizacij kot tudi za vse splošne akte 
vseh drugih delovnih organizacij predpisovanje obveznih meril, po katerih naj 
urejajo določena vprašanja, ni dopustno. Po četrtem odstavku 91. člena zvezne 
ustave (oziroma po četrtem odstavku 80. člena ustave SR Slovenije) je možno 
samo to, da se z zakonom dajo »pristojnemu organu družbeno-politične skup- 
nosti določena pooblastila glede potrditve ali soglasja k statutu ali drugim sploš- 
nim aktom v celoti ali glede posameznih njihovih delov«. Ce je torej sporno 
že določanje omenjenih meril in rokov z zakonom, pa je še toliko bolj sporno 
določanje teh meril in rokov s predpisi izvršnega sveta ter občinskih skupščin 
oziroma njihovih svetov (3. in 6. člen predloga zakona). 

V razpravi je bilo omenjeno, da imajo kritizirane zakonske določbe lahko 
za delovne organizacije tudi občutne materialne posledice, ker nekatere delovne 
organizacije tudi finančno ne bodo zmogle vsakoletnega sprejemanja priprav- 
nikov. S tega vidika se zdi komisiji rešitev v 6. členu predloga zakona (če se 
zakon že sprejema na podlagi spornega zveznega temeljnega zakona), po ka- 
teri se posamezne delovne organizacije dejansko lahko te dolžnosti tudi opro- 
stijo, ustrezna, vendar pa s tem zgoraj omenjena načelna vprašanja seveda niso 
rešena. 
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V načelni razpravi je bilo po eni strani zlasti poudarjeno mnenje, da že 
praksa (npr. primerjava med dosedaj sprejetim številom pripravnikov v Make- 
doniji, ki je sprejela svoj zakon o tej materiji, in v Sloveniji, ki takega zakona 
doslej še ni sprejela) kaže, da je spodbujanje samoupravnega urejanja pri- 
pravništva, združeno z ustrezno politično akcijo in s strokovno pomočjo delov- 
nim organizacijam, ne samo bolj v skladu z našim družbeno-političnim sistemom, 
ampak tudi bolj učinkovito od administrativne prisile; po drugi strani pa je 
bilo v razpravi poudarjeno1, da se v sedanjih naporih za reševanje problemov 
nezaposelnosti in razvoja gospodarstva nasploh nikakor ne bi smeli omejiti le na 
urejanje (in to celo na administrativno-prisilno urejanje) pripravništva, ampak 
da bi bilo treba dati močnejši poudarek hitrejšemu spreminjanju kadrovske 
strukture zlasti vodilnega in strokovnega kadra v naših delovnih organizacijah 
ter se zlasti na tem področju lotiti odločnejših in načrtnejših akcij in ukrepov. 

Komisija je ugotovila, da predlog republiškega zakona ne določa rokov, 
v katerih morajo delovne organizacije zasesti predvidena delovna mesta s pri- 
pravniki, in da ne določa sankcij za primer, če delovne organizacije tega ne bi 
storile — čeprav je v temeljnem zakonu določeno, da vse to predpiše republiški 
zakon. V skladu z že omenjenimi ugotovitvami v načelni razpravi pa je bila 
komisija mnenja, da taka rešitev ustreza razmeram in potrebam v Sloveniji, 
kjer lahko glede na dosedanje pozitivne izkušnje pri samoupravnem urejanju 
pripravništva in pri sprejemanju pripravnikov v delovne organizacije pričaku- 
jemo, da bo namen zakona dosežen tudi brez prisilnih ukrepov, katerih sklad- 
nost z ustavo bi bila dvomljiva. 

Analogno velja tudi za vprašanje sprejemanja pripravnikov v državnih 
organih, za katere po 6. členu temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pri- 
pravnikov pri delovnih organizacijah (zakon o spremembah in dopolnitvah te- 
meljnega zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov pri delovnih organi- 
zacijah, Uradni list SFRJ, št. 26/68) republiški predpis določi merila za določanje 
števila pripravnikov in trajanja pripravniške dobe, a predlog republiškega za- 
kona pripravništva v državnih organih sploh ne ureja. Tako veljajo za to pod- 
ročje poleg določb temeljnega zakona le določbe republiškega zakona o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 20/65), kjer je v 36. členu določeno, da se vsakdo, ki je sprejet na delo v 
upravni organ, pa nima potrebnih delovnih izkušenj, sprejme na delo kot pri- 
pravnik, v 37. členu pa, da izvršni svet izda predpise, s katerimi se na enoten 
način urejajo vprašanja pripravniške dobe, strokovnega pouka, izpitov za pri- 
pravnike itd. 

V podrobni obravnavi je komisija k posameznim členom predlagala na- 
slednje spremembe in dopolnitve: 

KI. členu: V tretjem odstavku naj se beseda »navodila« nadomesti z 
besedo »pravilnik«. 

Po določbah 56. člena zakona o republiški upravi SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 14/65) se namreč z navodilom lahko predpisuje samo način dela 
upravnih organov, medtem ko je pravilnik splošna vrsta izvršilnega predpisa. 

K 3. členu: Za besedo »določi« naj se vstavi beseda »posebna«, za be- 
sedo »pripravnikov« pa besede »in za potek pripravniške dobe«. 

Pri zavodih s področja zdravstva, šolstva, kulture in drugih družbenih 
služb je namreč nedvomno potrebno vprašanje sprejemanja pripravnikov in 
poteka pripravniške dobe urediti posebej in enotno za vse zavode s posameznega 
področja. 
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K 9. členu: V prvem odstavku naj se za besedo »pripravništva« vstavijo 
besede »ter način preizkušanja pridobljenih delovnih izkušenj«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve s prvim odstavkom 2. člena te- 
meljnega zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov pri delovnih organi- 
zacijah (Uradni list SFRJ, št. 54/67). 

K 10. členu: Besede »če se ne ravna po določbi 6. člena tega zakona« 
naj se nadomestijo z besedami »če v naknadnem roku iz 6. člena ne sprejme 
plana po merilih, ki jih je določila občinska skupščina«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti določbe; po mnenju komisije 
mora biti namreč dejanski stan prekrška čim popolneje razviden že iz same 
kazenske določbe. 

Št.: 1-6/68 
Ljubljana, 16. 7. 1968 

Odbor za delo republiškega zbora in odbor za splošna vprašanja družbeno- 
političnega sistema organizacijsko-političnega zbora sta na skupni seji dne 
16. 7. 1968 obravnavala predlog zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov 
in o urejanju pripravništva v delovnih organizacijah, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da izvršni svet predlaga, da ob- 
ravnava Skupščina SR Slovenije predloženi zakon po skrajšanem postopku kot 
zakonski predlog ter da predsedstvo Skupščine SR Slovenije predlaga, da se 
predloženi zakon obravnava tudi ne glede na roke, ki so predpisani s poslov- 
nikom. 

Odbora sta pozitivno ocenila stališče predlagatelja zakona, da s tem za- 
konom ne gre predvsem urejati problemov nezaposlenosti strokovno usposoblje- 
nih kadrov, temveč da je v okviru možnosti, ki jih daje temeljni zakon o ob- 
veznem sprejemanju pripravnikov pri delovnih organizacijah, potrebno s pred- 
loženim zakonom zagotoviti, da se razvije tak sistem pripravništva, ki bo za- 
gotavljal vse potrebno za smotrno uvajanje v delo in usposabljanje kadrov, ki 
so zaključili šolanje. Pri tem sta odbora ugotovila, da temeljni zakon resno 
omejuje uveljavitev takšnih zahtev, ker je osnovna tendenca temeljnega zakona 
urejati vprašanja pripravništva z administrativno prisilo, medtem ko se skuša 
predlog republiškega zakona takim administrativnim trdotam temeljnega za- 
kona izogniti ali pa jih vsaj omiliti ter v čim večji meri spodbuditi aktivnost 
delovnih organizacij, da izhajajoč iz lastnih potreb samoupravno uredijo ta 
vprašanja v okviru meril, ki jih našteva predlagatelj zakona v 2. členu zakon- 
skega predloga. 

V razpravi je bilo tudi predlagano, da bi bilo potrebno v zakonu predpisati 
obveznost pripravništva za vse diplomante, ki končajo šalo druge stopnje ozi- 
roma višjo in visoko šolo. Prav tako je bilo predlagano, da bi morali šolski 
zavodi, v katerih so si pripravniki pridobili teoretično znanje, imeti pravico in 
dolžnost spremljati potek pripravništva svojih diplomantov. Vendar pa je bilo 
v razpravi ugotovljeno, da predloga o obveznem pripravništvu ni mogoče reali- 
zirati v republiškem zakonu glede na neustrezna določila temeljnega zakona 
in da imajo šolski zavodi že sedaj pravico sprejemati potek pripravništva svojih 
diplomantov v delovnih organizacijah. Za slednje bi morali biti predvsem za- 
interesirani sami šolski zavodi, ker bi na tak način najlažje verificirali ustrez- 
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nost učnih programov in dosegli njihovo prilagajanje potrebam prakse. Zato bi 
bilo potrebno ustrezna določila uveljaviti v drugih predpisih s področja šolstva. 

Odbora sta se zavzela za to, da naj Skupščina SR Slovenije v skladu s 
svojim sklepom, s katerim predlaga revizijo temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih, ukrene vse potrebno, da se doseže čimprejšnja izpopolnitev obstoječih 
določb temeljnega zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov pri delovnih 
organizacijah v smeri uveljavitve pripravništva kot stalne oblike usposabljanja 
mladine, ki je dokončala strokovno šolanje oziroma, da se tudi ta vprašanja 
smiselno urede v okviru temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

Glede na ozke okviru zakonodajne iniciative, ki jo prepušča temeljni zakon 
republiškemu zakonu in na dejstvo, da se predlog zakona predlaga v obravnavo 
po skrajšanem postopku in ne glede na roke, so se nekateri poslanci zavzeli za 
to, da se predlog zakona obravnava le kot predlog za izdajo zakona ter, da se 
zakonski predlog obravnava šele v mesecu septembru. Odbora sta ta predlog 
z večino glasov zavrnila in sklenila predlagati zboroma, da obravnavata pred- 
log zakona po skrajšanem postopku in ne glede na roke, kot to predlagata 
izvršni svet oziroma predsedstvo Skupščine SR Slovenije. Pri tem je namreč 
prevladovalo mnenje, da je sprejetje zakonskega predloga po tem postopku ute- 
meljeno tako s stališča potrebe po družbeni intervenciji, ki naj spodbudi tudi 
tiste delovne organizacije, ki k uvedbi pripravništva še niso pristopile ter da se 
izpolnijo obveznosti, ki jih je republikam naložila federacija s sprejetjem za- 
kona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o obveznem sprejemanju 
pripravnikov v delovnih organizacijah, kot je to razvidno iz utemeljitve, ki jo 
navaja izvršni svet v predlogu za sprejem zakona po skrajšanem postopku. 

Odbora sta sklenila, da mora republiški sekretariat za delo zaradi učinko- 
vitejše izvedbe republiškega zakona izdati pravilnik o osnovah, po katerih se 
organizira potek pripravniške dobe najkasneje do 1. septembra 1968. Pri tem 
sta zlasti poudarila, da je potrebno v pravilniku zagotoviti tudi ustrezno men- 
torstvo pravilnikom, ki bo zagotovilo, da se le-ti v organiziranem praktičnem 
delu usposobijo v delovnih organizacijah ali zunaj nje in si tako pridobijo de- 
lavne izkušnje za samostojno1 delo. 

V podrobni razpravi sta odbora upoštevala tudi spremembe in dopolnitve, 
ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija k 1., 3., 9. in 10. členu zakonskega 
predloga ter predlagala naslednje sprememebe in dopolnitve: 

KI. členu: V tretjem odstavku naj se črta beseda »lahko«. 
Sprememba, ki je potrebna zato, ker je odbor sklenil, da je republiški se- 

kretariat za delo dolžan izdati pravilnik do 1. septembra 1968 in tako omogočiti 
delovnim organizacijam, da v svojih splošnih aktih najsmotrneje uredijo tra- 
janje in potek pripravništva do 30. septembra 1968, kot to predvideva 9. člen 
zakonskega predloga. 

K 3. členu : Odbor je dopolnil amandma zakonodajno-pravne komisije s 
tem, da se med besedi »določi« in. »posebna« vstavi še besedica »še«. 

Sprememba je redakcijskega značaja, vendar pa je potrebna, ker se s tem 
nedvoumno pove, da merila iz 2. člena zakonskega predloga veljajo tudi za 
delovne skupnosti, navedene v 3. členu, da pa lahko izvršni svet določi, če je 
to potrebno, še posebna merila za sprejemanje pripravnikov v takih delovnih 
skupnostih. 

K 9. členu V drugem odstavku 9. člena se besedilo »po 3. členu« črta 
in nadomesti z besedilom »po 4. členu«. 

Sprememba je redakcijskega značaja, ker gre za očitno tiskovno napako. 
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K 10. členu : V prvem odstavku naj ostane prvotno besedilo zakonskega 
predloga, to je »če se ne ravna po določbi 6. člena tega zakona« in naj se 
opusti besedilo, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija. 

Odbora sta mnenja, da amandma zakonodaj no-pravne komisije zožuje ob- 
seg prekrškov le na sprejetje plana, s katerim se določi vrsta in število pri- 
pravnikov in izpušča kaznovanje v primeru, ko delovna organizacija ne objavi 
števila in vrste pripravnikov, ki jih bo sprejela. 

V drugem odstavku se za besedama »direktor organizacije« vstavi besedilo 
»ali druga odgovorna oseba«. 

S predlagano spremembo je razširjen krog oseb, ki jih je možno kaznovati 
za prekršek, kar ustreza dejanski odgovornosti ali soodgovornosti ostalih vo- 
dilnih uslužbencev, zlasti v primerih, ko je direktor delovne organizacije od- 
soten za dalj časa. 

Odbora predlagata, da zbora sprejmeta zakonski predlog s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami po skrajšanem postopku in ne glede na roke, 
ki so predpisani s poslovnikom. 

Odbora sta za poročevalce na seji zborov določila: odbor za delo republi- 
škega zbora poslanca Alojza Napotnika; odbor za splošna vprašanja družbeno- 
političnega sistema organizacijsko-političnega zbora pa poslanca Dušana Rih- 
teršiča. 

Št.: 1-6/68 
Ljubljana, 16. 7. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
16. julija 1968 obravnavala amandmaje odbora za delo republiškega zbora in 
odbora za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema organizacijsko-po- 
litičnega zbora k predlogu zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov in o 
urejanju pripravništva v delovnih organizacijah. 

Glede amandmajev pristojnih odborov k 1., 3. in 9. členu komisija nima 
pripomb; prav tako tudi ne glede amandmaja k drugemu odstavku 10. člena 
— ne strinja pa se s predlogom odborov v zvezi z amandmajem zakonodajno- 
pravne komisije k prvemu odstavku 10. člena. 

Iz pismenega poročila je razvidno, da je komisija predlagala spremembo 
v 10. členu zgolj zato, da se prekršek precizno opiše, pri čemer pa ni namena 
oziroma dosega prekrška vsebinsko nič spremenila. 

Ne drži trditev odborov, da amandma komisije zožuje obseg prekrškov in 
izpušča kaznovanje v primeru, ko delovna organizacija ne objavi števila in 
vrste pripravnikov, ki jih bo sprejela. 2e prvotno besedilo 10. člena, ki se glede 
prekrška le sklicuje na 6. člen, smiselno ni obsegalo kaznovanja za primer opu- 
stitve objave števila in vrste pripravnikov, ki jih delovna organizacija name- 
rava sprejeti. O tem ni govora niti v 6. členu niti na drugih mestih v zakonu. 
Iz določb 6. člena logično izhaja le prekršek za primer, če delovna organizacija 
v naknadnem roku ne sprejme plana po merilih, ki jih je določila občinska 
skupščina. Vsa ostala vsebina 6. člena pa se nanaša le na poslovanje občinske 
skupščine. 

Ob nejasnosti, ki se pojavlja v poročilu odbora, se pokaže predlog komisije, 
da se dejanski stan prekrška precizno določi, tembolj potreben in utemeljen, 
da ne bi prišlo do neustreznih tolmačenj pri uporabi zakona. 
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Ce bi torej želeli prekršeik razširiti še na opustitev objave po stališčih odbo- 
rov, bi bilo treba to obveznost na ustreznem mestu v zakonu najprej materialno 
predpisati. Ob sedanjem stanju pa stališče odbora v zvezi z amandmajem komi- 
sije ni utemeljeno. 

Ne glede na vse navedeno pa opozarjam na določbo 144. člena temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih, po katerem se kaznuje za prekršek delovna orga- 
nizacija, ki ne objavi prostega delovnega mesta, na katero namerava sprejeti 
delavca, ali ga ne prijavi za objavo zavodu za zaposlovanje. Ker tudi priprav- 
ništvo velja za delovno razmerje, velja tudi zanj splošna ureditev po temeljnem 
zakonu o delovnih razmerjih s tem pa tudi obveznost objave in sankcije po 
navedenem zakonu. Tudi iz tega razloga ne bi bilo utemeljeno, niti potrebno 
razširjati sankcij v predlaganem zakonu o pripravništvu. 

St.: 1-6/68 
Ljubljana, 17. 7. 1968 

PREDLOG STALIŠČ 

o predlogu sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva 

O predlogu sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja prebivalstva, ki ga je kot gradivo za javno razpravo 
sprejela zvezna skupščina na skupni seji zveznega in socialno-zdravstvenega 
zbora dne 28. februarja 1968, je tekla v Sloveniji široka javna razprava. Že 
meseca marca je bil zvezni predlog obravnavan na bazenskih posvetovanjih, 
ki so jih vodili poslanci republiškega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine 
SR Slovenije. Da bi razprave o zveznem predlogu dobile konkretnejšo vsebino, 
je skupina poslancev in strokovnjakov Skupščine SR Slovenije izdelala predlog 
za izpopolnitev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
ter ga meseca maja dala v javno razpravo. 

O obeh predlogih so v mesecu maju in juniju razpravljali pristojni odbori 
in zbori Skupščine SR Slovenije, občinske skupščine, organizacije SZDL, delovne 
in sindikalne organizacije, strokovna društva, republiški in regionalni zdrav- 
stveni centri, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in zdravstveni 
zavodi. 

O ugotovitvah in predlogih javne razprave so konec meseca junija razprav- 
ljali še predsedstvo republiške konference SZDL, predsedstvo republiškega sveta 
sindikatov Slovenije in skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev. 

Upoštevajoč stališča in predloge, izražene v javni razpravi, sta republiški 
zbor in socialno-zdravstveni zbor na seji dne 17. julija 1968 

ugotovila : 

I. 

1. Zvezni predlog se od predloga delovne skupine poslancev in strokovnja- 
kov Skupščine SR Slovenije ne razlikuje glede osnovnih ciljev, ki jih želimo 
doseči z reformo zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Ti cilji 
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so: zagotovitev bolj učinkovitega zdravstvenega varstva, dosledna uveljavitev 
samoupravljanja v zdravstvenem zavarovanju ter izoblikovanje takih odnosov 
med skupnostmi zavarovanja in zdravstveno službo, ki bodo omogočali hitrejše 
prilagajanje te družbene dejavnosti zahtevam in pogojem družbene refome, ter 
zagotavljali, da bo ekonomski položaj zdravstvene službe neposredno odvisen 
od njegove učinkovitosti. 

2. Med obema predlogoma so bistvene razlike glede konkretnih rešitev za 
dosego omenjenih ciljev: 

— Zvezni predlog v bistvu pomeni graditev novega sistema, ne pa izpo- 
polnitev obstoječega in njegovo prilagoditev družbenoekonomskemu razvoju. 
Zvezni predlog namreč opušča sedanji enotni sistem zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in predvideva tri nove oblike zavarovanja: osnovno zdravstveno var- 
stvo celotnega prebivalstva, zdravstveno zavarovanje delavcev za nesreče pri 
delu in poklicna obolenja ter zdravstveno zavarovanje delavcev oziroma kmetov. 

Obstoječega sistema ne moremo v celoti negativno oceniti, saj so bili dose- 
ženi vidni uspehi na področju zdravstvenega varstva, predvsem na nekaterih 
območjih. Nujno je treba odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri 
izvajanju tega sistema. To je možno doseči z ustreznimi izpopolnitvami v smeri 

•krepitve samouprave zavarovancev ter večje zainteresiranosti zavarovancev, 
delovnih organizacij, družbeno-političnih skupnosti in zdravstvene službfe za 
razvoj zdravstvenega varstva in za smotrnejšo potrošnjo na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja. 

— Zvezni predlog preveč računa s poprečnimi razmerami v državi. Ne upo- 
števa specifičnosti družbenoekonomskega razvoja v posameznih republikah, do- 
seženega nivoja zdravstvenega varstva patologije in zdravstvene prosvetljenosti 
prebivalstva, razvitosti in organizacije zdravstvene službe ter njeno tehnološko 
raven, značilnosti dosedanjega razvoja zdravstvenega zavarovanja ter stopnjo 
gospodarske in splošne razvitosti določenega območja. Brez upoštevanja teh ele- 
mentov ni mogoče razvijati takšnega zdravstvenega varstva, ki bi zagotavljajo 
uspešno reševanje nalog, ki izvirajo iz nacionalne patologije in skladen razvoj 
z ekonomskimi možnostmi republik, oziroma posameznih območij. Razlik v 
ravni zdravstvenega varstva ni mogoče odpraviti s predpisovanjem enakih pra- 
vic, temveč jih je treba postopoma odpravljati s politiko razvijanja in širšimi 
ukrepi, ki bi izhajali iz celotnega družbenoekonomskega sistema. 

— Realizacija zveznega predloga bi pomenila za Slovenijo korak nazaj na 
področju zdravstvenega zavarovanja. V naši republiki je namreč zdravstveno 
zavarovano skoraj že vse prebivalstvo, od tega je zavarovancev-delavcev 80 '°/o. 
Tudi zdravstveno zavarovanje kmetijskih zavarovancev že močno presega pred- 
videne zvezne minimume in bistveno ne zaostaja za zdravstvenim varstvom 
zavarovancev-delavcev. Ni utemeljeno prelivanje sredstev iz sklada zdravstve- 
nega zavarovanja delavcev v korist zdravstvenega zavarovanja kmetov. V pri- 
hodnje je treba posvetiti večjo pozornost zdravstvenemu varstvu aktivne po- 
pulacije. 

Socialni in politični razlogi terjajo, da zdravstveno zavarovanje družin- 
skih članov delavcev ne obravnavamo kot manj pomembno fakultativno. Po- 
čutje in zdravje družine sta namreč zelo pomembna elementa za hitrejšo rast 
produktivnosti dela. 

— Uresničitev zveznega predloga bi povzročila, da bi bil velik del regu- 
lative glede obsega pravic in njihovega materialnega kritja odtegnjen samo- 
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upravi zavarovancev, zapletenost v izvajanju zdravstvenega zavarovanja, pove- 
čanje režijskih in administrativnih stroškov, dezintegracijo zdravstvene službe 
in s tem manj gospodarsko porabo tistega dela narodnega dohodka, ki je 
namenjen za zdravstveno zavarovanje. Sedanjo funkcionalno enovitost zdrav- 
stvene službe bi razdrobili, službe ne bi racionalizirali in tudi ne zagotovili 
njene sedanje strokovne ravni ter njenega normalnega in potrebnega izpopol- 
njevanja. Sedanje izkušnje pri izvajanju zdravstvene politike in pri organizaciji 
zdravstvene službe v SR Sloveniji opozarjajo na nujnost, da se kompleksno 
zdravstveno varstvo in materialna ter kadrovska osnova v zdravstvu razvija 
vzporedno s celotnim sistemom zdravstvenega zavarovanja. Tudi sodobna medi- 
cinska znanost narekuje vsestransko obravnavanje človeka. 

— V smislu zveznega predloga naj bi s skladom osnovnega zdravstvenega 
varstva upravljal poseben organ kot razdeljevailec sredstev, kar bi bilo v očitnem 
nasprotju s soglasno ugotovljeno potrebo po samoupravnem razvoju tudi na 
področju zdravstvenega varstva. To bi povzročilo prelivanje sredstev delavskega 
zavarovanja za potrebe drugih kategorij prebivalstva, kar bi imelo za posledico 
poslabšanje zdravstvenega varstva delavcev. Tega pa ne smemo dopustiti, ker 
smo se odločili za okrepitev zdravstvenega varstva aktivnih zavarovancev, ki 
je eden od pogojev za hitrejšo rast družbene produktivnosti dela. 

— Enostranski je pristop glede izločanja zavarovanja za nesreče pri delu 
in poklicnega obolenja iz enotnega zavarovanja. Tak pristop namreč ne vodi 
k celoviti orientaciji delovne organizacije k preventivi ter k vsestranski sanaciji 
delovnih pogojev kot elementa poslovanja in pridobivanja dohodka. Enostran- 
sko poudarjanje te vrste zavarovanja pomeni torej podcenjevanje kompleksa 
delovnih pogojev s stališča njihovih vplivov na zdravstveno integriteto delavca. 

3. Dosedanje izkušnje glede organizacije zdravstvenega zavarovanja kažejo, 
da ima teritorialni princip mnoge prednosti pred »podjetniškim«. Teritorialni 
princip daje več možnosti za enotnejše urejanje pravic in dolžnosti zavaro- 
vancev ter za organizacijo učinkovitejše in bolj gospodarne zdravstvene službe. 
Podjetniški princip ni združljiv z načelom solidarnosti, ker bi ustvaril neena- 
kost v izhodiščih za priznavanje pravic, ki so pogojene z delom. Ta princip bi 
predvsem ustrezal večjim ali gospodarsko dobro stoječim — lahko tudi samo 
privilegiranim — podjetjem in dejavnostim. 

4. Ni dovolj jasno opredeljena vloga družbeno-političnih skupnosti, zlasti 
republik in komun v celotni politiki zdravstvenega varstva. Zvezni predlog ne 
daje jasnega odgovora, kakšne naj bodo njihove pristojnosti npr. glede udeležbe 
zdravstvenega varstva v narodnem dohodku, razširjene reprodukcije v zdrav- 
stvu, nadaljnjega razvijanja samouprave, programiranja zdravstvenega varstva, 
pomoči nerazvitim območjem itd. 

5. Zvezni predlog prekoračuje zakonodajne pristojnosti federacije na pod- 
ročju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zlasti še, če bi bile 
uveljavljene prve alternative, ki jim predlog daje očitno prednost. V primerjavi 
s sedanjim stanjem predlog nakazuje na eni strani razširitev regulativne pri- 
stojnosti družbeno-političnih skupnosti in samouprave zavarovancev, na drugi 
strani kot npr. pri osnovnem zdravstvenem varstvu ter zavarovanju za nesreče 
pri delu in poklicna obolenja, celo zožuje sedanje pristojnosti zavarovancev in 
prihaja v nasprotja tudi z lastnimi ugotovitvami o potrebi čimširše decentrali- 
zacije in deetatizacije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja. 
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ii. 

sprejela naslednja stališča: 

1. Uresničevanje ciljev družbene in ekonomske reforme terja tudi v zdrav- 
stvenem varstvu in zavarovanju ustrezne dopolnitve dosedanjega sistema v 
smeri izpopolnjevanja in nadaljnjega izgrajevanja, pri čemr naj bi prišle do 
večje veljave pravice in obveznosti zavarovancev, delovnih organizacij in 
družbeno-političnih skupnosti. 

Sistem zdravstvenega zavarovanja je treba izpopolnjevati in razvijati tako, 
da bo v perspektivi organsko prerasel v enotno zavarovanje vsega prebivalstva. 
Vse spremembe v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
morajo v kar največji meri omogočiti uresničitev tega cilja, 

2. Osnovni cilji sprememb v zdravstvenem varstvu in zavarovanju so v 
zveznem predlogu pravilno opredeljeni, niso pa sprejemljive predlagane kon- 
kretne rešitve. Zlasti ni sprejemljiv predlog o opustitvi sedanjega enotnega 
sistema zdravstvenega zavarovanja in o vzpostavitvi novega sistema, ki bi teme- 
ljil na treh oblikah zavarovanja. Ohranitev enotnega zdravstvenega zavarova- 
nja pa ne izključuje diferenciranega obravnavanja posameznih kategorij ozi- 
roma oblik zdravstvenega varstva znotraj tega sistema, ki se kažejo pri poklicnih 
obolenjih, invalidnosti in še nekaterih drugih rizikih. 

V obstoječem sistemu zdravstvenega zavarovanja je treba povečati odgo- 
vornost delovnih organizacij za zdravje delavcev, predvsem pa preprečevanje 
nesreč pri delu in poklicnih obolenj. Vlogo delovnih organizacij je treba opre- 
deliti tako, da bi konkretneje zajela Skrb za zdravstveno in delovno sposobnost 
delavcev. 

3. Federacija naj na področju zdravstvenega zavarovanja sprejme le splošni 
zakon ter določi splošna načela in tiste oblike zdravstvenega varstva, ki morajo 
biti zagotovljene vsemu prebivalstvu. Republike naj konkretne rešitve sistema 
prilagodijo svojim možnostim in potrebam. Zaradi specifičnoti posameznih 
območij ni mogoče sprejeti enotnih rešitev v merilu federacije, niti republike. 
Zato naj obseg pravic predvsem določajo samoupravni organi zdravstvenega 
zavarovanja delavcev oziroma kmetov v skladu z družbenimi zmogljivostmi na 
svojem območju. Zvezni zakon naj tudi ne posega v organizacijo zdravstvenega 
zavarovanja in zdravstvene službe. 

4. Načelo vzajemnosti in solidarnosti ter načela in zahteve sodobne orga- 
nizacije zdravstvene službe in izvajanje zdravstvenega varstva terjajo na teri- 
torialnem in samoupravnem principu organizirane skupnosti zdravstvenega' 
zavarovanja. Ustanoviti je treba ekonomsko močne rizične Skupnosti, ki bodo 
sposobne zagotoviti doseženo raven zdravstvenega varstva in jo še nadalje 
razvijati. Takšne skupnosti bodo lažje zagotavljale kompleksno zdravstveno 
varstvo ter racionalnejšo organizacijo zdravstvene službe z razvito tehnologijo 
in specializacijo dela. Le v okviru močnih skupnosti ima namreč samouprav- 
ljanje zavarovancev tudi ustrezno materialno osnovo. Območjem, ki niso dosegla 
stopnje poprečne razvitosti, je treba nuditi pomoč z ustreznimi rešitvami v 
sistemu financiranja družbeno-političnih skupnosti. Ni namreč mogoče priča- 
kovati, da bi se lahko z območij, kjer se zbirajo relativno velika sredstva za 
zdravstveno varstvo, zaradi velikih problemov pri financiranju tega varstva 
prelivala sredstva zdravstvenega zavarovanja na druga ekonomsko šibkejša 
območja. 

/ 
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5. Pozavarovanje je treba izoblikovati tako, da bo zagotovilo ekonomsko 
porazdelitev bremen za določene rizike -v okviru širšega območja in daljšega 
časovnega obdobja. Nerazumljivo je, da bi s pozavarovanjem krili slabši mate- 
rialni položaj, težje možnosti poslovanja, neusklajenost med dohodki in izdatki 
in podobna gospodarska nesorazmerja pri posameznih skupnostih, kot je to že 
bilo doslej. 

6. Družbeno-politične skupnosti naj imajo tudi v prihodnje pomembno 
Vlogo pri razvoju in urejanju odnosov na področju zdravstvenega varstva in 
zavarovanja. Postati morajo osnovni nosilci zdravstvene politike na svojem 
območju — ki se realizira v dogovoru in odločitvah zavarovancev, zdravstve- 
nih delavcev in delovnih organizacij — skrbeti za materialno osnovo razvoja 
zdravstvenega varstva, zlasti preventivnega in za njegovo uresničevanje. 

7. Nesprejemljivo je stališče zveznega predloga, na podlagi katerega naj bi 
se uveljavile predvidene spremembe v zdravstvenem varstvu in zavarovanju 
šele z letom 1970. Zato je treba že letos spremeniti oziroma dopolniti nekatere 
zvezne predpise tako, da bodo lahko republike in skupnosti zavarovanja samo- 
stojno urejale pereče probleme financiranja in organizacije zdravstvenega zava- 
rovanja. V tej zvezi podpiramo iniciativo in prizadevanja izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za spremembo oziroma dopolnitev temeljnega zakona o 
zdravstvenem zavarovanju. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlog stališč 
o predlogu sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenega zavarovanja prebivalstva obravnavala na seji dne 12. julija 1968. 

Komisija je ugotovila, da obravnavani predlog po obliki ni povsem usklajen 
z določbami poslovnika Skupščine SR Slovenije o aktih. »Stališča« namreč po 
skupščinskem poslovniku ne predstavljajo posebne vrste akta, ampak so lahko 
le vsebina oziroma del vsebine akta, zlasti sklepov; četrti odstavek 322. člena 
skupščinskega poslovnika še posebej določa, da se v postopku pri dajanju pred- 
logov, mnenj in stališč Skupščine SR Slovenije k predlogom zveznih aktov 
lahko sprejme sklep o stališčih. Poleg tega je treba naslov akta opremiti še 
z običajno preambulo. Naslov akta naj se torej skupaj s preambulo glasi: 

»Na podlagi 150. člena ustave SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na 
seji republiškega zbora dne ... in na seji socialno-zdravstevnega zbora dne... 
sprejela 

SKLEP 
o stališčih k predlogu sistema za zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva 

in zdravstvenega zavarovanja prebivalstva« 

V zvezi s tem je treba v četrtem* (zadnjem) odstavku na prvi strani besede 
»sta republiški zbor in socialno-zdravstveni zbor na seji dne...« nadome- 
stiti z besedami »je Skupščina SR Slovenije«, številko »I.« nad besedo »ugo- 
tovila« pa črtati. Prav tako1 je treba črtati številko »II.« na četrti strani in 
namesto besed »zavzela naslednja stališča« vstaviti naslednji stavek: 

»Na podlagi omenjenih ugotovitev je Skupščina SR Slovenije zavzela na- 
slednja 



590 Priloge 

stališča :« 

Poleg tega predlaga komisija k besedilu sklepa še naslednje spremembe in 
dopolnitve: 

Začetek drugega stavka drugega odstavka prve alinee 2. točke ugotovitev 
(četrti odstavek na drugi strani) naj se spremeni tako, da se bo glasil: »Nujno 
je treba še nadalje odpravljati pomanjkljivosti. ..« 

Na koncu prvega stavka drugega odstavka 2. točke stališč (tretji odstavek 
na peti strani) je treba črtati piko in dodati: »in spodbuditi neposredni interes 
delavcev pri skrbi za lastno zdravje.« 

V drugem stavku pete točke stališč (prvi odstavek na šesti strani) naj se 
beseda »Nerazumljivo« nadomesti z besedo »Nedopustno«. Sprememba je redak- 
cijske narave. 

Št.: 190-1/68 
Ljubljana, 15. 7. 1968 

OSNUTEK ZAKONA 

o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, 
žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne in žrtve vojnega materiala, 
ki so 100-odstotni invalidi po predpisih o invalidskem zavarovanju delavcev, ter 
njihovi družinski člani (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) imajo pravico do 
varstva po določbah tega zakona. 

2. člen 

Žrtev fašističnega nasilja je oseba, ki je utrpela okvaro organizma zaradi 
rane, poškodbe ali bolezni kot posledice sovražnega dejanja okupatorja ali 
njegovih pomagačev ali ki je na posledicah takih ran umrla. 

Civilna žrtev vojne je nevojaška oseba, ki je med vojno zaradi vojnih do- 
godkov utrpela okvaro organizma zaradi rane ali poškodbe. 

Žrtev vojnega materiala je nevojaška oseba, ki je utrpela okvaro organizma 
zaradi rane ali poškodbe, povzročene po zapuščenem vojaškem materialu. 

3. člen 

Oseba, ki je dobila okvaro kot udeleženec sovražnih oboroženih ali drugih 
formacij ali pri dajanju pomoči sovražnim organizacijam, nima pravic po tem 
zakonu. 

4. člen 

Družinski člani po tem zakonu so: zakonec, zakonski ali nezakonski otroci, 
posvojenci ter pastorki. 



Priloge 591 

5. člen 
Oblike pomoči so: 
1. osnovna denarna pomoč; 
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč; 
3. dodatna denarna pomoč varianta: družinski dodatek, če se sprejme vari- 

anta za 8. in 9. člen; 
4. zdravstveno varstvo; 
5. rehabilitacija ter oskrbnina v zvezi z rehabilitacijo; 
6. ortopedski pripomočki; 
7. otroški dodatek. 

6. člen 

Upravičenec, ki ima pravico do invalidnine ali invalidske pokojnine ali do 
drugih pravic po drugih predpisih, ne more uživati pravic po tem zakonu. 

7. člen 

Finančna sredstva za zagotovitev pravic po tem zakonu daje SR Slovenija. 

II. Oblike pomoči 

8. člen 

Osnovna denarna pomoč pripada upravičencu po tem zakonu ne glede "na 
premoženjsko stanje, osebni dohodek ali kakršnekoli druge dohodke. 

Osnovna denarna pomoč znaša 300 din mesečno. 

9. člen 

Pravico do dodatne denarne pomoči imajo upravičenci, ki se glede na svoj 
osebni dohodek in osebni dohodek njihovih družinskih članov izključno ah 
pretežno preživljajo z denarnimi prejemki po tem zakonu. 

Dodatna denarna pomoč znaša 30 °/o osnovne denarne pomoči za upravi- 
čenca in 15'% osnovne denarne pomoči za družinskega člana, če nimajo premo- 
ženja ali drugih dohodkov. 

Dodatna denarna pomoč znaša 15°/o osnovne denarne pomoči za upravičenca 
in 10*Vo osnovne denarne pomoči za družinskega člana, če imajo do 225 din 
letnega osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti ali do 150 din mesečnih 
drugih dohodkov na družinskega člana. 

Varianta: Namesto 8. in 9. člen se vstavijo 8., 9. in 10. člen, ki se glasijo: 

8. člen 

Osnovna denarna pomoč pripada upravičencu, družinski dodatek pa nje- 
govim družinskim članom. 

Pravica do teh dajatev je odvisna od celotnega dohodka upravičenca in 
njegovih družinskih članov. 

9. člen 

Osnovna denarna pomoč znaša: 
1. 300 din mesečno, če nimajo upravičenec in družinski člani, s katerimi 

živi v skupnem gospodinjstvu, ter družinski člani, ki so ga dolžni preživljati, 
ne osebnih dohodkov iz kmetijske dejavnosti ne drugih dohodkov; 
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2. 225 din mesečno, če imajo upravičenec in družinski člani, s katerimi 
živi v Skupnem gospodinjstvu, ter družinski člani, ki so ga dolžni preživljati, do 
525 din letnih dohodkov iz kmetijske dejavnosti oziroma drugih dohodkov do 
350 din mesečno na družinskega člana; 

3. 150 din mesečno, če imajo upravičenec in družinski člani, s katerimi 
živi v skupnem gospodinjstvu, ter družinski člani, ki so ga dolžni preživljati, 
od 525 do 1050 din letnih dohodkov iz kmetijske dejavnosti oziroma drugih 
dohodkov od 350 do 700 din mesečno na družinskega člana. 

10. člen 

Družinski dodatek na družinskega člana, ki ga preživlja upravičenec, 
znaša: 

1. 100 din mesečno v primeru iz 1. točke 9. člena tega zakona; 
2. 75 din mesečno v primeru iz 2. točke 9. člena tega zakona; 
3. 50 din mesečno v primeru iz 3. točke 9. člena tega zakona. 

10. (11.) člen 

Pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč pripada upravičencu, ki mu 
je potrebna stalna postrežba in tuja pomoč. 

Dodatek za postrežbo in tujo pomoč znaša 300 din mesečno. 

11. (12.) člen 

Pri priznavanju in določanju osnovne denarne pomoči, dodatne denarne 
pomoči (varianta: družinskega dodatka) se upoštevajo dohodki vseh družin- 
skih članov, in sicer osebni dohodki iz kmetijske dejavnosti za preteklo leto, 
drugi dohodki pa v višini, v kateri so jih prejemali zadnje tri mesece pred 
vložitvijo zahteve. 

12. (13.) člen 

Zdravstveno varstvo pripada upravičencu in njegovim družinskim članom 
na enak način in v enakem obsegu, kot to določa zakon o uvedbi zdravstvenega 
zavarovanja za določene skupine oseb (Uradni list SRS, št. 5-34/63). 

13. (14.) člen 

Rehabilitacija pripada upravičencu, ki je izgubil ali se mu je zmanjšala 
možnost za delo in se mu z zdravljenjem ali medicinsko rehabilitacijo okvara 
ne da popraviti, če izpolnjuje pogoje, ki so predpisani za poklicno rehabilitacijo 
delovnih invalidov. 

Glede ocene izgube ali zmanjšanja delovne zmožnosti, pogojev za rehabi- 
litacijo, načina in kraja, kjer naj se izvaja rehabilitacija, ter glede stvarne 
pristojnosti organov in postopka se primerno uporabljajo predpisi o invalidskem 
zavarovanju delavcev. 

14. (15.) člen 

Upravičencu, ki je na rehabilitaciji zunaj svojega prebivališča (v delovni 
organizaciji, zavodi ipd.) ter ima tam nastanitev in hrano, se zmanjša osnovna 
denarna pomoč in sicer: če nima družinskih članov, ki jih preživlja, za 40%; 
če ima enega družinskega člana, ki ga preživlja, za 20°/»; če ima dva družinska 
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člana, ki ju preživlja, za 10'%. Ce pa ima tri ali več družinskih članov, ki jih 
preživlja, se osnovna denarna pomoč ne zmanjša. 

Za čas rehabilitacije zunaj prebivališča upravičencu ne pripada dodatek za 
postrežbo in tujo pomoč. 

15. (16.) člen 

Pravico do otroškega dodatka ima upravičenec za svoje otroke v skladu s 
posebnimi predpisi o otroškem dodatku delavcev. 

16. (17.) člen 

Potrebni ortopedski pripomočki pripadajo upravičencu na podlagi izvida 
in mnenja pristojne zdravniške komisije. 

17. (18.) člen 

Od denarnih prejemkov po tem zakonu se ne plačujejo prispevki, davki 
in ne druge obveznosti do družbene skupnosti. 

18. (19.) člen 

Pravic iz tega zakona ni mogoče prenesti na drugega. 

19. (20.) člen 

Pravice po tem zakonu pripadajo upravičencu od prvega prihodnjega me- 
seca, ko vloži zahtevo za priznanje pravice. 

Otroški dodatek pripada upravičencu od dneva, ki je določen v predpisih 
o otroškem dodatku delavcev. 

Druge pravice po tem zakonu je mogoče uveljaviti šele potem, ko je bila 
izdana odločba o priznanju osnovne denarne pomoči. 

Glede trajanja, izgube in prenehanja pravic po tem zakonu se primerno 
uporabljajo predpisi o invalidskem zavarovanju delavcev. 

III. Postopek za uveljavljanje pravic 

20. (21.) člen 

O pravici do pomoči in varstva odloča na prvi stopnji za socialno varstvo 
pristojni občinski upravni organ, na katerega območju ima upravičenec stalno 
prebivališče, na drugi stopnjo pa republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

Občinske skupščine lahko prenesejo odločanje po tem zakonu na centre za 
socialno delo. 

21. (22.) člen 

Pristojni občinski organ izplačuje denarne prejemke po tem zakonu. 
Način izplačevanja in obračunavanja predpiše republiški sekretar za zdrav- 

stvo in socialno varstvo. 
22. (23.) člen 

Za vloge, uradna opravila in odločbe po tem zakonu se ne plača taksa. 
38 
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23. (24.) člen 

Telesna okvara oziroma invalidnost, upravičenost do dodatka za postrežbo 
in tujo pomoč, upravičenost do rehabilitacije in do ortopedskih pripomočkov 
se ugotavlja v postopku za uveljavljanje invalidskega svojstva in pravic po 
izvidih in mnenjih zdravniških komisij, na način, po postopku in po predpisih, 
ki veljajo za ugotavljanje invalidnosti po predpisih o invalidskem zavarovanju 
delavcev. 

24. (25.) člen 

Pooblaščeni občinski organi so dolžni o upravičencih in družinskih članih^ 
ki so jim priznane pravice po tem zakonu, voditi evidenco. 

Vsebino evidence in evidenčna sredstva iz tega člena ter roke in način po- 
šiljanja poročil predpiše republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

25. (26.) člen 

Pravice po tem zakonu se uveljavljajo z vložitvijo zahteve in predložitvijo 
dokazil, ki jih predpiše s posebnim navodilom republiški sekretar za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

IV. Prehodne in končne določbe 

26. (27.) člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon a družbeni denarni 
pomoči žrtvam fašističnega nasilja in njihovim družinam (Uradni list SRS, 
št. 11-109/65) glede tistih žrtev fašističnega nasilja, ki so 100-odstotni invalidi. 

27. (28.) člen 

Osebe (žrtve), ki so že 100-odstotni invalidi, lahko vložijo zahteve za pri- 
znanje pravic po tem zakonu v enem letu od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

28. (29.) člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1969. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Po večletnih prizadevanjih za pravno ureditev socialnega in zdravstvenega 
varstva žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala 
so na republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo na zahtevo 
izvršnega sveta in nekaterih odborov Skupščine SR Slovenije izdelali predlog 
za izdajo republiškega zakona o varstvu žrtev fašističnega nasilja, civilnih 
žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. V predlogu so informativno-analitično 
prikazali problematiko in dali predloge zsa reševanje. 
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Predlog za izdajo zakona so obravnavali izvršni svet ter republiški in so- 
cialno-zdravstveni zbor Skupščine SRS. Sprejet je bil sklep, da se predlog za 
izdajo zakona sprejme. Osnutek zakona naj temelji na naslednjih načelih: 

Pravico do varstva imajo žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne in 
vojnega materiala, ki so invalidi I. kategorije, ter njihovi družinski člani pod 
določenimi pogoji. Družinski člani so: zakonec, zakonski ali nezakonski otroci, 
posvojenci in pastorki. Varstvo obsega pravico do rehabilitacije, zdravstvenega 
varstva, ortopedskih pripomočkov, osnovne denarne pomoči, dodatka za tujo 
pomoč in nego ter dodatka za družinske člane. 

Sredstva za financiranje bodo zagotovi j'ena iz republiškega proračuna. O 
pravici do varstva odločajo na I. stopnji občinski organi, pristojni za socialno 
varstvo, na podlagi mnenja invalidske komisije. 

Tako stališče je bilo sprejeto iz razloga, ker je pravna ureditev najbolj 
pereča za najtežjo kategorijo — 100-odstotne invalide vseh vrst žrtev. Za to 
kategorijo so tudi na razpolago informativni podatki organizacij slepih in občin- 
skih skupščin. Po njihovih podatkih je žrtev 100-odstotnih invalidov v naši 
republiki 310 (od tega 143 slepih). Za druge manj prizadete kategorije žrtev 
ni mogoče brez posebnega popisa ugotoviti niti približnega števila. 

II. 

Osnutek zakona upošteva sklep Skupščine SRS o načelih pravne ureditve v 
celoti in določa pravice in pogoje, pod katerimi družba zagotavlja varstvo in 
pravice žrtvam vojne, ki so 100-odstotni invalidi. V osnutku je upoštevano tudi 
stališče odbora izvršnega sveta Skupščine SRS za socialno politiko in komunalna 
vprašanj a. 

V splošnih določbah osnutek upošteva enakovredno varstvo vseh treh 
kategorij žrtev ne glede na izvor nastanka okvar in izhaja iz do sedaj izobli- 
kovanih definicij za opredelitev vsake izmed žrtev glede na izvor nastanka 
okvare (posledice delovanja okupatorja, vojni dogodki, zapuščen vojaški mate- 
rial). Pravice ne priznava le tistim, ki so zaradi sovražnega delovanja ali zaradi 
sodelovanja z okupatorjem dobili določene okvare. 

Med pravice osnutka zakona vključuje sedem oblik pomoči: 
1. osnovna denarna pomoč; 
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč; 
3. dodatna denarna pomoč oziroma družinski dodatek, če se osvoji predlog 

iz variante; 
4. zdravstveno varstvo; 
5. rehabilitacija ter oskrbnina v zvezi z rehabilitacijo; 
6. ortopedski pripomočki; 
7. otroški dodatek. 
Pri določanju teh pravic se je upoštevalo, da je glede na stopnjo prizade- 

tosti potrebna pomoč, vendar taka, ki ne ustvarja znatnih razlik z drugimi 
kategorijami prebivalstva, tako npr. z upokojenci, ki so si pridobili pravice na 
temelju dela, in z vojaškimi vojnimi ter mirnodobskimi vojaškimi invalidi, ki 
so te pravice pridobili zaradi prostovoljne ali obvezne udeležbe v vojni ali 
vojski. V ilustracijo navajamo, da je poprečna mesečna starostna pokojnina v 
1967. letu 538 din, poprečna invalidnina vojaških vojnih invalidov pa okoli 
650 din. Pri tem ne gre zanemariti okolnosti, da gre pri žrtvah vojne za ureja- 

38» 



596 Priloge 

nje pravic, ki so socialnega značaja, in da je treba njihov obseg izpeljati v 
okviru razpoložljivih sredstev. 

Osnutek upošteva ta dejstva in daje poleg osnovnega predloga še variantni 
predlog. 

Osnovni predlog izhaja iz odločitve, dia gre osnovna denarna pomoč dodatek 
za postrežbo in tujo pomoč vsem žrtvam vojne (100-odstotnim invalidom) ne 
glede na njihov materialni položaj ali kakršnekoli druge pogoje. Materialni 
položaj je upoštevan le pri osebah, ki so brez kakršnihkoli dohodkov in možnosti 
za delo, oziroma pri osebah z najnižjimi dohodki, kar se regulira z dodatno 
denarno pomočjo. 

Variantni predlog pa izhaja iz doslednega upoštevanja čisto socialnega 
značaja in pravic. Upošteva tedaj ekonomsko stanje upravičenca in njegovih 
družinskih članov pri denarnih dajatvah. Poprečna višina rednih in dodatnih 
družinskih dajatev po ocenitvi dosega poprečje invalidskih pokojnin za 1. 1967, 
ki znaša 410 din mesečno. 

Številčni prikaz in finančni račun, koliko žrtev 100-odstotnih invalidov 
zajema osnovni predlog oziroma koliko jih zajema predlog v varianti, prika- 
zujemo v posebni prilogi. Pri tem so bili uporabljeni anketni popisi združenja 
slepih in podatki občinskih skupščin ter uporabljene izkušnje pri pripravah 
drugih predpisov. (Določene ocene so izdelane na osnovi primerljivih podatkov 
z vojaškimi vojnimi invalidi.) 

Obseg sredstev, potrebnih za kritje pravic po osnovnem predlogu oziroma 
za kritje pravic po variantnem predlogu, se skoraj ne razlikuje. Variantni pred- 
log daje v celoti poudarek socialnemu pdložaju upravičenca in daje večjo pomoč 
tistemu, ki je gmotno v težjem položaju. 

Zdravstveno varstvo naj bi upravičenci uživali "po zakonu o uvedbi zdrav- 
stvenega zavarovanja za določeno skupino oseb (Ur. 1. SRS, št. 5/63) in so 
zavarovani po zakonu o zdravstvenem zavarovanju. Uporaba tega predpisa se 
je v praksi dobro uveljavila pri drugih kategorijah raznih družbenih pomoči, 
priznavalnin itd. 

Posebno mesto v osnutku zakona ima rehabilitacija žrtev vojne, ki naj jim 
omogoči vključitev v redno delo. Pri tem pa je treba upoštevati to, da ta zakon 
ureja le pravice najtežje kategorije upravičencev, ki so bodisi starejše osebe, 
zaradi česar je rehabilitacija v praksi otežkočena ali celo onemogočena, bodisi 
osebe, ki so že rehabilitirane (večinoma slepe žrtve). Prav zato ni računati z 
večjim številom dosedanjih žrtev, ki bi prišle v poštev za rehabilitacijo. Raču- 
nati je v bodoče s prirastkom, ki se bo rekrutiral zaradi poškodb z vojnim 
materialom. Zato se bo ta postavka z leti dokaj zmanjšala. Kadar pa bi se 
rehabilitacija izvajala, naj se primerno uporabljajo predpisi o invalidskem zava- 
rovanju delavcev. 

V osnutku ne predvidevamo ortopedskega dodatka, pač pa ortopedske pri- 
pomočke. Dajanje ortopedskega dodatka se ni obneslo tudi pri vojaških vojnih 
invalidih, ker ne upošteva dejanskih potreb glede na vrsto in stopnjo okvare. 

Pravica do otroškega dodatka se priznava v skladu z veljavnim republiškim 
zakonom, ki sicer ne predvideva otroškega dodatka za te vrste upravičencev. 

Glede začetka, trajanja in prenehanja pravic se predvideva primerna upo- 
raba predpisov o invalidskem zavarovanju delavcev. 

O uveljavitvi pravic naj bi odločal organ socialnega varstva v občini ozi- 
roma centri za socialno delo, kjer le-ti obstajajo. Ti organi že postopajo in 
odločajo tudi o raznih drugih družbenih denarnih pomočeh in ni potrebe 
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uvajati nove službe oziroma novega organa, posebno ker v posameznih občinah 
ne bo večjega števila posameznih primerov. 

Mnenja o telesni okvari, o invalidnosti, o upravičenosti do dodatka za po- 
strežbo in tujo pomoč, glede možnosti rehabilitacije in glede pravic do ortoped- 
skih pripomočkov naj bi dajale pristojne zdravniške komisije, ki jih predvi- 
devajo predpisi o invalidskem zavarovanju delavcev. 

Osnutek predvideva še obvezno vodenje evidence pri prvostopnih organih, 
saj je nujno zagotoviti statistične podatke, ki so potrebni pri spremljanju te 
problematike, zlasti zaradi zagotavljanja finančnih sredstev za kritje pravic 
iz republiškega proračuna. 

V skladu s stališči, sprejetimi v predstavniških organih republike, je pred- 
videno, da zagotavlja finančna sredstva za kritje teh pravic republika. Potrebna 
finančna sredstva so prikazana v posebni prilogi. 

Kakor izhaja iz osnutka, ni upoštevana določba 1. člena sedaj veljavnega 
zakona o družbeni denarni pomoči žrtvam fašističnega nasilja in njihovim dru- 
žinam, po kateri imajo pravice le, če jim je ta pravica pripadala in bila priznana 
na podlagi tedaj veljavnih predpisov. Po našem mnenju ne bi bilo primerno 
razlikovati posameznih kategorij žrtev, ker bi bile s takšno omejitvijo žrtve 
fašističnega nasilja postavljene v neenak pravni položaj nasproti drugim kate- 
gorijam žrtev, ki bi se po zakonu lahko priglaševale in uveljavljale svoje pra- 
vice brez vsakih omejitev. 

V osnutku tudi ni upoštevana zahteva organizacij slepih, da bi se dajatve 
upravičencem po tem zakonu popolnoma izenačile z dajatvami za vojaške vojne 
invalide. Pri tem je upoštevano stališče posveta predstavnikov vseh republik 
pri zveznem izvršnem svetu dne 9. maja 1968, da gre za socialno varstveno 
kategorijo, ki ji je dati temu ustrezno pravno ureditev. 

Glede uveljavitve pravic predlagamo za žrtve, ki so že 100-odstotni in-1 

validi, enoleten prijavni rok od dneva, ko začne zakon veljati. 
Sicer pa naj bi zakon začel veljati osmi dan po objavi, uporabljal pa bi se 

od 1. 1. 1969, ker je treba iz republiškega proračuna zagotoviti ustrezna finančna 
sredstva. Za kritje pravic bi potrebovali letno po osnovnem predlogu 3 241 420 
din, po variantnem predlogu pa 3 087 520 din letno (podroben račun je razviden 
iz priloge 1 in 3). 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala osnu- 
tek zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih 
žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov na seji 
dne 27. junija 1968. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je osnutek zakona sicer izdelan 
v skladu z načeli, določenimi v sklepu republiškega in socialno-zdravstvenega 
zbora o sprejemu predloga za izdajo tega zakona, da pa je pravno-tehnično 
zelo neprecizno izdelan in v precejšnjem delu neusklajen z obstoječimi predpisi. 
Zlasti je potrebno opozoriti, da so neusklajene z obstoječo zakonodajo in zato 
tudi povsem nedoločene splošne določbe, s katerimi se določa krog upravičencev 
po tem zakonu. Osnutek zakona namreč uporablja pojem »stoodstotni invalidi 
po predpisih o invalidskem zavarovanju delavcev«, čeprav temeljni zakon o 
invalidskem zavarovanju (Ur. 1. SFRJ, št. 10/65) tega pojma sploh ne pozna; 
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temeljni zakon o invalidskem zavarovanju pozna na eni strani pojem invalid- 
nosti, katerega stopnje pa se ne izražajo z odstotki telesne okvare, ampak s 
kategorijami (I,—III.) »glede na preostalo zmožnost za svoje delo in za drugo 
ustrezno delo«, na drugi strani pa pojem telesne okvare (30 °/o—100"/»), ki 
pomeni povsem nekaj drugega. Krog upravičencev po obravnavanem zakonu 
bi bilo torej treba na ustreznih mestih, zlasti v 1. členu, določiti s pojmi oziroma 
kategorijami, ki jih določa temeljni zakon o invalidskem zavarovanju. 

V podrobni obravnavi so bile k posameznim členom sprejete naslednje 
pripombe: 

K 1. členu : izraz »stoodstotni invalidi« je glede na krog upravičencev, 
ki se ga z zakonom želi zajeti, treba nadomestiti z ustreznim izrazom iz temelj- 
nega zakona o invalidskem zavarovanju. Poleg tega besedilo 1. člena pomotoma 
določa, da se štejejo med upravičence po tem zakonu tudi družinski člani žrtev, 
čeprav je iz ostalega besedila zakona razvidno, da so z izrazom upravičenci miš- 
ljene samo žrtve same, medtem ko se o njihovih družinskih članih govori po- 
sebej . 

K 2. členu: Iz določbe prvega odstavka 2. člena, po kateri je žrtev 
fašističnega nasilja tudi oseba, »ki je na posledicah takih ran umrla«, bi sledilo, 
da so nosilci določenih pravic po tem zakonu v tem primeru družinski člani 
žrtve, vendar pa to nikjer v zakonu ni določeno. Zato bi bilo potrebno bodisi 
v ustreznih členih regulirati upravičenost družinskih članov umrle žrtve faši- 
stičnega nasilja do posameznih pravic po tem zakonu bodisi črtati omenjeno 
določbo' v prvem odstavku 2. člena. Lahko bi se postavilo tudi vprašanje pravic 
družinskih članov vseh teh kategorij žrtev v primeru, da upravičenec, preden je 
pridobil pravice po tem zakonu ali pa potem ko jih je že pridobil, umre iz dru- 
gih razlogov in ne za posledicami omenjenih okvar. 

K 3. členu : Postavljeno je bilo vprašanje, ali ne bi bilo treba bivšim 
udeležencem sovražnih oboroženih ali drugih formacij onemogočiti tudi to, 
da bi lahko dobili pravice po tem zakonu, če so po vojni (oziroma potem, ko 
niso bili več člani teh formacij) postali žrtve vojnega materiala. 

K 4. členu: V tem členu bi bilo glede otrok, posvojencev in pastorkov 
treba določiti starostno dobo in druge pogoje (morda analogno kot v predpisih 
o socialnem zavarovanju), pod katerimi upravičenec zanje lahko dobiva dodatno 
denarno pomoč (oziroma družinski dodatek) in pod katerimi tudi sami, če gre 
za družinske člane osebe, ki je umrla za posledicami fašističnega nasilja, lahko 
uživajo določene pravice po tem zakonu. 

K 6. členu: Po mnenju komisije bi bilo treba upravičencem po tem 
zakonu, ki jim iz iste osnove že pripadajo druge pravice (in ne npr. pravica do 
invalidnine in povsem druge osnove ali celo kakršnekoli »druge pravice po 
drugih predpisih«, kakor je povsem neprecizno in nedoločeno zapisano v osnut- 
ku), omogočiti, da iz iste osnove po lastni izbiri uveljavljajo bodisi pravice po 
tem zakonu bodisi druge pravice. 

K 7. členu: Besedilo naj se spremeni tako, da se bo glasilo: 
»Finančna sredstva, ki so potrebna za uživanje pravic po tem zakonu, za- 

gotavlja SR Slovenija.« Predlagana sprememba, povzeta po 9. členu osnutka 
zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919, je redakcijske narave. 

K 9. členu: V tretjem odstavku je treba urediti tudi primere, ko ima 
upravičenec tako dohodke iz kmetijske dejavnosti kakor tudi druge dohodke, 
ker je v teh primerih očitno treba premoženjski cenzus drugače določiti. 

K 8., 9. in 10. členu variante: 
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K varianti komisija z vidika svoje funkcije ni imela pripomb, opozorila pa 
je na to, da bi bilo v primeru, če se varianta sprejme, treba ustrezno spremeniti 
in dopolniti tudi določbe nekaterih drugih členov. 

K 10. členu: V prvem odstavku formulacija »ki mu je potrebna stalna 
postrežba in tuja pomoč« ni zadosti določna in bi bilo treba privzeti formulacijo 
iz 81. člena temeljnega zakona o invalidskem zavarovanju, ki se glasi: »ki mu 
je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postrežba drugega«. 

K 11. členu: Začetek stavka se mora glasiti: »Pri priznavanju in dolo- 
čanju dodatne denarne pomoči (varianta: osnovne denarne pomoči in družin- 
skega dodatka) . ..« Osnovna denarna pomoč je namreč samo po varianti od- 
visna od dohodkov upravičenca in njegovih družinskih članov. 

K 13. členu : Celotni prvi odstavek je treba terminološko in vsebinsko 
uskladiti z določbami o poklicni rehabilitaciji v predpisih o invalidskem zava- 
rovanju, na katere se ta odstavek sklicuje (upravičencu pripada »pravica do 
rehabilitacije« in ne »rehabilitacija«, razen tega pa bi bilo najbrž treba tudi 
v tem zakonu govoriti o »poklicni rehabilitaciji« in ne samo o »rehabilitaciji«; 
gre za izgubo zmožnosti »za svoje delo« in ne za delo nasploh itd.), razen tega 
pa po potrebi tudi precizirati in prilagoditi pogoje iz teh predpisov za uporabo 
na upravičence po tem zakonu. 

V drugem odstavku je treba črtati besede »ter glede stvarne pristojnosti 
organov in postopka«, ker so organi in postopek za uveljavljanje pravic po tem 
zakonu posebej določeni v tem zakonu. 

K 14. členu : V prvem odstavku je treba besede »zunaj svojega prebi- 
vališča« črtati, ker je s prebivališčem navadno mišljen kraj prebivališča, tu pa 
gre v bistvu za to, da ima upravičenec nastanitev in hrano izven svojega doma, 
ne glede na to, ali je zavod v kraju, kjer tudi sicer prebiva, ali ne. V drugem 
odstavku je treba besedi »zunaj prebivališča« nadomestiti z besedami »po prvem 
odstavku tega člena«. 

K 15. členu : Besedilo je treba spremeniti tako, da se bo glasilo: 
»Pravico do otroškega dodatka ima upravičenec pod pogoji iz splošnih 

predpisov o otroškem dodatku.« Gre namreč za splošne in ne za posebne pred- 
pise o otroškem dodatku, upravičenec pa nima pravice do otroškega dodatka 
»v skladu z njimi« (ima jo namreč po tem zakonu in ne po predpisih o otroškem 
dodatku), ampak pod pogoji, ki so v njih določeni. 

Treba je dodati nov drugi odstavek, ki naj se glasi npr. takole: »Pri odlo- 
čanju o pravici do otroškega dodatka se denarni prejemki po tem zakonu ne 
upoštevajo pri ugotavljanju gmotnega stanja gospodinjstva.« Po drugem odstav- 
ku 51. člena zakona O1 skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva v SR Sloveniji se namreč pri ugotavljanju gmotnega 
stanja gospodinjstva ne upoštevajo prejemki, za katere je to »v posebnih 
predpisih, s katerimi je posamezni prejemek uveden, izrecno določeno«. Ker je 
v istem odstavku konkretno določeno, da se pri ugotavljanju gmotnega stanja 
gospodinjstva ne upoštevajo tudi »invalidnina za telesno okvaro in dodatek za 
tujo pomoč in postrežbo po predpisih o invalidskem zavarovanju«, torej pre- 
jemki, ki so v bistvu enake narave kot prejemki po tem zakonu, je po mnenju 
komisije očitno, da je treba tudi prejemke po tem zaikonu z izrecno določbo 
izvzeti od vštevanja v osnovo za izračun premoženjskega cenzusa. 

K 16. členu : Dana je bila pripomba, da daje po predpisih o socialnem 
zavarovanju delavcev izvid in mnenje zdravnik in ne zdravniška komisija, kar 
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bi bilo verjetno treba enako določiti tudi v tem zakonu, razen če se tudi ta 
izvid in mnenje poverita invalidski komisiji. 

K 17., 18. in 19. členu: 
K tem členom je bila dana skupna pripomba, da ne spadajo v poglavje 

o oblikah pomoči, ampak da bi jih bilo treba prenesti na konec prvega po- 
glavja (splošne določbe.) 

K 19. členu: Prvi odstavek je treba spremeniti tako, da se bo glasil: 
»Pravice po tem zakonu pripadajo upravičencu od prvega dne naslednjega 

meseca po vložitvi zahteve za priznanje pravice.« Drugi in tretji odstavek je 
treba črtati. 

Predlagana sprememba prvega odstavka je zgolj Stilistične oziroma redak- 
cijske narave. 

Drugi odstavek je treba črtati zato, ker v predpisih o otroškem dodatku 
dan, od katerega otroški dodatek upravičencu pripada, za upravičence, ki jim 
pravica do otroškega dodatka ne pripada iz delovnega razmerja, ampak iz 
kakšne druge osnove, sploh ni določen, pač pa je določen že s prvim odstavkom 
tega člena. 

Tretji odstavek, je treba črtati zato, ker bi bilo glede na to, da o vseh pra- 
vicah odloča isti organ, nepravilno in nesmotrno preprečevati upravičencu, da 
ne bi mogel hkrati (z isto zahtevo) uveljavljati vseh pravic po tem zakonu. 
Povsem drug pomen bi seveda imela določba, ki je bila tu morda mišljena, a 
neustrezno izražena, namreč da je od priznanja pravice od osnovne denarne 
pomoči odvisno tudi priznanje vseh ostalih pravic po tem zakonu. To pa je že 
samo po sebi razumljivo glede na to, da pripada osnovna denarna pomoč vsa- 
kemu upravičencu po tem zakonu brez kakršnihkoli drugih pogojev; komur 
osnovna denarna pomoč ni priznana, torej sploh ni upravičenec po tem zakonu 
— oziroma z drugimi besedami: po režimu, ki je v osnutku zakona predviden, 
se posebno ugotavljanje svojstva upravičenca po tem zakonu ne predvideva, 
ampak je v odločbi o priznanju osnovne denarne pomoči vsebovano tudi pri- 
znanje svojstva upravičenca. 

Drugače pa bi bilo, če bi bila sprejeta varianta, po kateri osnovna denarna 
pomoč ne pripada vsem upravičencem po tem zakonu, ampak le tistim, ki ne 
presegajo določenega premoženjskega cenzusa. V tem primeru bi bilo seveda 
treba določiti (in to bi moralo biti predvideno že v besedilu osnutka), katere 
pravice po tem zakonu pripadajo tudi tistim upravičencem, ki jim osnovna 
denarna pomoč ne pripada (npr. pravica do zdravstvenega varstva, pravica do 
rehabilitacije itd.). Taka določba potem ne bi spadala v sedanji 19. člen, ampak 
bi morala tvoriti poseben člen v prvem poglavju ali pa biti vključena v 5. člen. 

K 20. členu: V prvem odstavku naj se besede »O pravici do pomoči 
in varstva« nadomestijo z besedami »O pravicah po tem zakonu«. Gre namreč 
za odločanje po vseh pravicah po tem zakonu, kar je bil po besedah predstav- 
nice republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo tudi namen 
predlagatelj a. 

Besede »za socialno varstvo pristojni občinski upravni organ« v prvem 
odstavku naj se nadomestijo z besedami »center za socialno delo oziroma v 
občini, kjer centra za socialno delo ni, občinski upravni organ, pristojen za 
socialno varstvo«, drugi odstavek pa naj se črta. Po zakonu o splošnem uprav- 
nem postopku je namreč tovrstni prenos pristojnosti možen samo z zakonom 
in zakon te možnosti prenosa pristojnosti ne more prenesti na občinske skup- 
ščine. 
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K 21. členu: Namesto besed »Pristojni občinski organ« je treba upora- 
biti formulacijo iz prejšnjega člena. 

K 23. členu : Crtati je treba besede »v postopku za uveljavljanje inva- 
lidskega svojstva in pravic«, ker gre po tem zakonu pač za nek povsem drug, 
poseben postopek in ne za postopek za uveljavljanje invalidskega svojstva in 
pravic; ostalo besedilo je treba smiselno uskladiti z dikcijo 183. člena temeljnega 
zakona o invalidskem zavarovanju. 

K 24. členu : Namesto besed »Pooblaščeni občinski organi« je treba upo- 
rabiti formulacijo iz 20. in 21. člena. 

K 25. členu: Za besedo »zahteve« naj se postavi pika, preostali del 
besedila pa naj se črta. 

Način dokazovanja posameznih okoliščin v upravnem postopku je celovito 
in podrobno urejeno v zakonu o splošnem upravnem postopku in zato v tem 
primeru poseben izvršilni predpis ni potreben. Poleg tega urejanje vprašanj 
upravnega postopka ni stvar izvršilnega predpisa, temveč le zakona. 

Razen tega ta člen ne spada na konec poglavja o postopku za uveljavljanje 
pravic, ampak na začetek tega poglavja. 

K 26. in 27. členu: Izraz »stoodstotni invalidi« je nepravilen. Glej 
pripombo k 1. členu! 

K 27. členu : Komisija je imela pomisleke zoper enoletni rok, določen 
v tem členu. Rok bi bilo treba podaljšati ali pa ta člen sploh črtati. 

K 28. členu: Črtajo naj se besede »uporablja pa se od 1. januarja 1969«, 
namesto tega pa naj se na začetek zadnjega poglavja (Prehodne in končne do- 
ločbe) vnese nov člen, ki naj se glasi npr. takole: 

»Upravičencem, ki bodo vložili zahteve za priznanje pravic po tem zakonu 
še v letu 1968, pripadajo te pravice ne glede na določbo prvega odstavka 19. 
člena tega zakona šele od 1. januarja 1969.« 

V osnutku predlagana ureditev, po kateri bi zakon začel veljati osmi dan 
po objavi, uporabljati pa bi se začel 1. januarja 1969 (analogne določbe so v naši 
zakonodaji zelo pogoste), je brez smisla, ker bi bila taka veljavnost, ob kateri 
je izrecno izključena kakršnakoli uporaba zakona do 1. 1. 1969, brez vsakega 
pomena. 

Ce se želi, da se predpisi v celoti začno uporabljati nekega določenega 
dne, ki je kasnejši kot osmi dan po objavi, ja preprosto treba določiti, da začne 
predpis veljati tistega dne. Navadno pa gre za to, da se želi odložiti do kasnej- 
šega datuma le uporabo nekaterih določb zakona in tako je tudi v tem primeru. 
Z omenjeno določbo se je želelo doseči samo to, da bi lahko upravičencem pri- 
padale pravice po tem zakonu šele od 1. jauarja 1969, ker za leto 1968 v prora- 
čunu za ta namen, niso predvidena potrebna sredstva. 

Ta namen bi bil z omenjeno določbo sicer dosežen, vendar na nepravilen 
način, ker bi se zaradi nje celotni zakon začel uporabljati šele 1. januarja 1969. 
To pa pomeni, da bi se tudi vlaganje zahtev za priznanje pravic in odločanje 
o njih, kar vse prav tako predstavlja uporabo zakona, Lahko začelo šele 1. janu- 
arja 1969. 

Poleg tega je bila komisija mnenja, da bi bilo tako kot v drugih podobnih 
predpisih treba v zakonu določiti obvezno revizijo prvostopnih odločb. Gre 
namreč za položaj, ko finančna sredstva daje republika, o koriščenju teh sred- 
stev pa odločajo občinski organi, zaradi česar bi bila kontrola nujno potrebna. 
Izraženo je bilo mnenje, da bi bila sredstva, ki bi bila potrebna za vodenje revi- 
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zije, nedvomno manjša kot pa tista, ki bi jih s točnim nadzorstvom nad prvo- 
stopnimi odločbami prihranili. 

Po mnenju komisije bi bilo treba z zakonom določiti tudi valorizacijo ozi- 
roma usklajevanje denarnih prejemkov po tem zakonu z gibanjem življenjskih 
stroškov in z naraščanjem življenjskega standarda zaposlenih, kar bi se lahko 
uredilo na enak način kot v temeljnem zakonu o invalidskem zavarovanju, ki v 
5. členu določa, da se »invalidske pokojnine, invalidnine in dodatek za pomoč 
in postrežbo usklajujejo z gibanjem življenjskih stroškov in naraščanjem živ- 
ljenjskega standarda zaposlenih po načelih in na način, kot je to določeno v 
temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju«. 

Št.: 55-3/68 
Ljubljana, 28. 6. 1968 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na seji dne 
27. junija 1968 obravnaval osnutek zakona o varstvu nekaterih'kategorij žrtev 
fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih 
družinskih članov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet dne 19. 
junija 1968. 

V načelni obravnavi je bilo najprej ugotovljeno, da je osnutek zakona 
izdelan v skladu z načeli, določenimi v sklepu republiškega zbora in socialno- 
zdr&vstvenega zbora o sprejemu predloga za izdajo tega zakona. 

Osrednje vprašanje obravnave zakonskega osnutka je bilo, ali naj pri 
odmerjanju osnovne denarne pomoči ter dodatka za tujo pomoč in nego 
100°/o invalidom uveljavimo premoženjski cenzus ali ne ter kolikšna naj bo 
višina denarne pomoči in dodatka. 

V razpravi o navedenem zakonskem osnutku kot tudi o predlogu, ki ga je 
posebej sestavil republiški odbor Zveze slepih Slovenije, je prišla s strani pred- 
stavnikov te organizacije do izraza njihova zahteva, da osnovna denarna pomoč 
in dodatek za tujo nego oziroma postrežbo ne bi bila vezana na cenzus in da 
bi bili prejemki višji. Po predlogu republiškega sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo oziroma v smislu zakonskega osnutka naj bi znašala osnovna 
denarna pomoč kot tudi dodatek za tujo nego po 300 din na mesec, po predlogu 
zveze slepih pa naj bi znašala 500 in 490 dinarjev na mesec. 

Odbor je bil soglasno mnenja, da je treba zakon sprejeti še letos in da z 
njim res ne smemo več odlašati. Prav tako je treba storiti potrebne ukrepe, da 
bi zakon začeli uporabljati s 1. januarjem 1969 s tem, da bi vsem tistim upra- 
vičencem, ki bi vložili svoje zahtevke še letos, tekle pravice že od tega datuma 
dalje. V razpravi o predloženih variantah se niso zavzemali niti samo za za- 
konski osnutek, ki ga je predložil izvršni svet, niti za predlog republiškega od- 
bora zveze slepih. Odbor se je namreč izrekel za takšno rešitev, na osnovi 
katere naj bi znašala višina osnovne denarne pomoči 300 dinarjev in dodatek 
za tujo pomoč 490 dinarjev na mesec. Odbor je sprejel predlog Zveze slepih 
Slovenije naj se v zakonu upošteva tudi valorizacija denarne oblike pomoči 
v smislu zakonskega osnutka, če se bodo življenjski stroški povečali za več 
kot 3 %>. 

V načelni obravnavi se je odbor strinjal z osnutkom zakona, v obravnavi 
po posameznih členih, pa je imel naslednje predloge in pripombe: 
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K 1. členu : Besedilo tega člena bi bilo treba točneje precizirati glede 
na to, ker sedanje besedilo verjetno misli na tiste predpise, ki govorijo o telesni 
okvari; zato bi bilo verjetno treba besedi »100'V« invalidi« glede na krog upra- 
vičencev, ki se ga želi s tem zakonom, nadomestiti z ustreznejšim izrazom iz 
temeljnega zakona o invalidskem zavarovanju, morda z dikcijo »osebe s 100*Vo 
telesno okvaro«. Krog upravičencev bi bilo torej treba določiti s kategorijami, 
ki jih določa temeljni zakon o invalidskem zavarovanju. 

Besede v oklepaju je treba vstaviti v tretjo vrsto za besedo »delavcev«, ker 
bi sicer imeli vse pravice do varstva po določbah tega zakona tudi družinski 
člani. 

K 6. členu: Upoševati bi bilo treba predlog zveze slepih, ki je zajet 
v 6. členu njihovega predloga in sicer v tem smislu, da se da možnost izbire 
oziroma pravice do razlike med nižjimi in višjimi prejemki. 

K 10. členu : Dodatek za postrežbo in tujo pomoč naj bi znašal 490 din. 
K 13. členu: Treba ga je uskladiti z novo preciznejšo dikcijo, ki je 

predlagana k 1. členu. 
K 16. členu: V samem zakonu ali pa s posebnim navodilom republi- 

škega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo bi bilo treba določiti, kateri 
so ti potrebni ortopedski pripomočki) ki pripadajo upravičencu. Prav tako je 
treba jasneje definirati, za katere zdravniške komisije gre. V smislu predpisov 
o socialnem zavarovanju delavcev daje izvid in mnenje zdravnik in ne zdravni- 
ška komisija, kar bi bilo treba verjetno enako določiti v tem zakonu, fazen če 
se ta izvid in mnenje zaupata invalidski komisiji. 

K 19. členu: Zadnji odstavek je treba uskladiti s predlagano novo 
dikcijo 1. člena. 

K 20. členu : Drugi odstavek naj se črta in njegova vsebina prenese v 
prvi odstavek v drugo vrsto (»občinski upravni organi, oziroma center za so- 
cialno delo na«.) 

K 23. členu: Besedilo je treba uskladiti s predlagano novo dikcijo 
1. člena. 

K 24. členu : Namesto »pooblaščeni« uporabiti besedo »pristojni«. 
K 27. členu: Omogočiti bi bilo treba daljši rok za vložitev zahteve za 

priznanje pravic in sicer do 31. 12. 1970. 
S tem bi bilo omogočeno, da bi lahko vsi upravičenci prijavili svoje za- 

htevke. 
K 28. členu: Upošteva se naj, če vloži upravičenec zahtevek v letu 

1968, da mu pravice tečejo že od 1. 1. 1969. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme zakonski osnutek z nave- 

denimi predlogi in pripombami. 
Za svojega poročevalca na seji republiškgea zbora je odbor določil poslanca 

Radoslava Jonaka. 

Št.: 55-3/68 
Ljubljana, 29. 6. 1968 

Odbor za invalidsko varstvo in invalidsko-pokojninsko zavarovanje je na 
seji dne 28. 6. 1968 razpravljal o osnutku zakona o varstvu nekaterih kategorij 
žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in nji- 
hovih družinskih članov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvšrni svet. 



604 Priloge 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zveze slepih Slovenije — republiškega 
odbora — in osnutkom zakona, ki ga je pripravil omenjeni odbor Zveze slepih 
Slovenije. 

V razpravi so poleg članov odbora sodelovali tudi: predsednik socialno- 
zdravstvenega zbora, predstavnik izvršnega sveta, republiškega sekretariata za 
zdravstvo in socialno varstvo ter predstavniki Zveze slepih Slovenije. 

Odbor je ugotovil, da je predlagatelj osnutka zakona upošteval načela, 
ki sta jih s sklepom določila republiški in socialno-zdravstveni zbor ob obrav- 
navi predloga za izdajo zadevnega zakona. 

V načelni razpravi je odbor posvetil pozornost naslednjim osnovnim vpra- 
šanjem: 

Status upravičencev 

Odbor se ni strinjal s stališčem zveze slepih, naj bi se upravičenci po tem 
zakonu glede pravic izenačili oziroma čimbolj izenačili z vojaškimi vojnimi 
invalidi ter da bi se glede priznavanja pravic uporabljali predpisi, ki urejajo 
pravice vojaških vojnih invalidov. Predlagatelji so svoj predlog utemeljevali 
s tem, da so postali žrtev vojnih dogodkov. Odbor pa je menil, da je treba te 
žrtve obravnavati kot posebno kategorijo, zaradi česar ni mogoče aplicirati v 
celoti niti predpisov o invalidskem zavarovanju delavcev, niti predpisov o voja- 
ških vojnih invalidih. Po mnenju odbora pa je pri določanju pravic treba upo- 
števati pravice, ki jih imajo delovni invalidi, da med njimi ne bi prišlo do 
prevelikih razlik. 

Krog upravičencev 

Iz osnutka zakona ni jasno razvidno, kdo so upravičenci. Predpisi o inva- 
lidskem zavarovanju delavcev namreč ne poznajo pojma 100 % invalidnosti, 
temveč poznajo nia eni strani pojem invalidnosti, ki se loči po kategorijah (od 
I. do III.), po drugi strani pa pojem telesne okvare (od 30—100l0/o), ki pomeni 
povsem nekaj drugega. Pojem kroga upravičencev, ki bi moral zajemati inva- 
lide I. kategorije in osebe, ki imajo 100 l0/o telesno okvaro, bi bilo treba zato 
jasneje določiti. 

Pravice družinskih članov 

Iz osnutka ni jasno razvidno, kakšne pravice naj bi imeli družinski člani 
upravičencev, zlasti po smrti upravičenca. Osnutek zakona namreč celo določa 
(18. člen), da pravic ni mogoče prenesti na drugega. Odbor je bil mnenja, naj 
bi družinski člani po smrti upravičenca načeloma pridobili vse pravice pod 
določenimi pogoji. 

Opozorjeno je bilo, da iz določbe 1. odstavka 2. člena (žrtev fašističnega 
nasilja je tudi oseba, ki je na posledicah takih ran umrla) sledi, da so nosilci 
določenih pravic po tem zakonu tudi družinski člani žrtve, vendar pa to v za- 
konu ni izrecno določeno. Odbor je menil, da ni utemeljena razlika glede pravic 
družinskih članov upravičencev, po 1. oziroma 2. in 3. odstavku 2. člena. Nače- 
loma naj družinski člani že umrlih žrtev ne bi imeli pravic po tem zakonu; 
pravice pa ne bi smeli izgubiti tisti družinski člani, ki jim je bila doslej priznana 
po zakonu o žrtvah fašističnega nasilja. 
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Denarne dajatve 

Odbor se ni strinjal z varianto, ki določa cenzus za pridobitev pravice do 
osnovne denarne pomoči. Poudaril je, naj osnovna denarna pomoč pripada vsem 
upravičencem ne glede na premoženjsko stanje, ker bi v nasprotnem primeru 
destimulirali invalide, da se rehabilitirajo oziroma zaposlijo. Odbor pa se je 
strinjal z rešitvijo, da se pri dodatni denarni pomoči upošteva premoženjsko 
stanje upravičenca oziroma njegovih družinskih članov, poudaril pa je, da bi 
bilo treba v primeru, če ima upravičenec oziroma družinski člani dohodke iz 
več naslovov, le-te skupno obravnavati, ker je za presojo pomemben celotni 
dohodek. Temu primerno je treba določiti nov cenzus. 

Glede višine dodatne denarne pomoči so bili predstavniki zveze slepih 
mnenja, da je odstotek prenizko določen, ker se ta pomoč zagotavlja tistim, ki 
se izključno ali pretežno preživljajo z denarnimi prejemki po tem zakonu. 

V razpravi so bila deljena mnenja o tem, ali naj se že z zakonom določi 
višina denarnih dajatev. Nekateri so menili, da bi bilo umestneje, če bi se 
z zakonom določila pravica, o konkretni višini pa bi odločal izvršni svet v 
skladu z družbenimi zmogljivostmi upoštevaje tudi druge faktorje. Po mnenju 
drugih pa naj bi v izogib čestemu spreminjanju zakona uveljavili določen 
avtomatizem glede višine denarnih dajatev. Predstavniki zveze slepih so v tej 
zvezi predlagali, naj bi osnovna denarna pomoč znašala določen odstotek inva- 
lidnine, ki pripada najtežje prizadetim vojaškim vojnim invalidom. Po vsestran- 
ski in temeljiti obravnavi tega vprašanja je odbor sprejel stališče, da je še 
najbolj sprejemljiva rešitev, ki jo predlaga izvršni svet. 

Odbor ni sprejel predloga zveze slepih, naj bi osnovna denarna pomoč 
znašala 500 din. Menil je, da je glede na družbene zmogljivosti sprejemljiva 
rešitev, ki jo predlaga izvršni svet. Odbor pa se je strinjal s predlogom zveze 
slepih, da je treba uzakoniti princip valorizacije denarnih dajatev. Treba pa 
bo še temeljito proučiti, ali naj se pri valorizaciji uveljavi določen avtomatizem 
oziroma uveljavi drugačna rešitev. 

Glede dodatka za postrežbo in tujo pomoč je odbor upoštevajoč dejanske 
tozadevne izdatke sprejel predlog zveze slepih, da znaša ta dodatek 490 din. 
Ni bilo deležno podpore mnenje, naj bi se ta dodatek znižal na 300 din, pove- 
čala pa osnovna denarna pomoč na 500 din. Po mnenju odbora taka rešitev 
ne bi stimulirala upravičencev, da ostanejo v delovnem razmerju. 

Druge oblike pomoči 

V razpravi je bilo poudarjeno, da bo velikemu številu upravičencev, pred- 
vsem pa slepim, iz naslova pravice do ortopedskega pripomočka v bistvu zago- 
tovljena le neznatna pravica, ker zadevni predpisi zelo zaostajajo za razvojem 
medicine in tehnike. Predstavniki zveze slepih so se zavzemali, da bi se upra- 
vičencem priznala tudi pravica do tehničnih pripomočkov, ki so potrebni za 
njihovo življenje in delo. Med take pripomočke so šteli: magnetofon, Braillov 
pisalni stroj, Braillova ura itd. Nekateri poslanci so podprli ta predlog slepih 
in predlagali, naj bi bil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo 
pooblaščen, da izda o tem ustrezno navodilo, drugi pa so menili, da take pravice 
v sedanjih pogojih ni mogoče zagotoviti, ker bi spričo naglega razvoja tehnike 
bila to za družbo prevelika obremenitev. Odbor je bil mnenja, da je treba glede 
ortopedskih pripomočkov smiselno uporabljati predpise o invalidskem zavaro- 
vanju delavcev. 
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Nekateri poslanci so podprli, nekateri pa nasprotovali predlogu zveze 
slepih, naj bi upravičenci po tem zakonu imeli tudi pravico do povračila potnih 
stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravice do zdravstvenega varstva in rehabi- 
litacije ter pravico' do pogrebnine. Poslanci, ki so ta predlog podprli, so svoje 
stališče utemeljevali s tem, da za kritje teh pravic ne bi bila potrebna velika 
sredstva, ker bi nekateri te pravice uveljavljali iz naslova delovnega razmerja 
oziroma pokojnine. Glede pogrebnine pa so še poudarili, da ima družina ob 
smrti upravičenca velike stroške ter da bi bila tozadevna letna obremenitev 
republike minimalna. 

Stvarna pristojnost organov za odločanje o zahtevkih 

Stvarna pristojnost organov za odločanje o zahtevkih v osnutku zakona ni 
dovolj jasno precizirana. O vseh pravicah po tem zakonu naj odloča center za 
socialno delo oziroma občinski upravni organ. Odbor pa je poudaril, da je treba 
z zakonom predpisati revizijo izdanih odločb, ki naj jo opravlja republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

Pri podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je bil odbor sezna- 
njen s pripombami zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 
osnutku zakona. Odbor se je strinjal s pripombami zakonodajno-pravne komi- 
sije k 7., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24. in 28. člena osnutka 
zakona. 

Odbor je sprejel naslednje pripombe: 
K 1. členu in 2. členu: Besedilo je treba uskladiti s pripombami, 

izraženimi v načelni razpravi. 
K 5. členu: V skladu z načelno razpravo naj se črta varianta k 3. točki. 
K 6. členu: Bolj sprejemljiva je rešitev, ki jo predlaga zveza slepih, 

vendar jo je treba dopolniti tako, da uveljavlja upravičenec razen denarne 
pomoči posamezne svoje pravice načeloma po drugih predpisih, le večje ugod- 
nosti pa po tem Zakonu. 

K 9. členu : Tretji odstavek je treba dopolniti z določitvijo še enega 
cenzusa za primer, da ima upravičenec poleg KD še druge dohodke. 

Ta variatna se črta1. 
K 10. členu : Dodatek naj se določi v višini 490 din. 
K 11. členu: Crtati besede »osnovne denarne pomoči« ter besedilo 

v oklepaju. 
K 26. členu in 27. členu: Besedilo »100 %> invalid« je treba prilago- 

diti besedilu iz 1. člena. 
Za poročevalca na seji zbora je bil določen Milan Loštrk. 

Št.: 55-3/68 
Ljubljana, 28. 6. 1968 
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OSNUTEK ZAKONA 

o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 

1. člen 

Za borce za severno mejo v letih 1918 in 1919 se po tem zakonu štejejo 
udeleženci bojev, ki so vstopili v vojaške enote, katere so se borile za osvobo- 
ditev severnih krajev Slovenije. 

2. člen 

Borci imajo po tem zakonu pravico do zdravstvenega varstva v enakem 
obsegu, kot zaposleni delavci, če ga nimajo že iz kakšnega drugega naslova, 
če pa so kmetje, se zanje uporabljajo določbe zakona o zdravstvenem varstvu 
kmetov-borcev in njihovih družinskih članov (Ur. list SRS, št. 1-1/67). 

Borci imajo vsako leto pravico do ene brezplačne in dveh voženj s 75-od- 
stotnim popustom z železnico, ladjo ali avtobusom v SR Sloveniji. 

3. člen 

Borci, ki so vstopili v vojaške enote do 23. decembra 1918 in so bili v njih 
do konca bojev, se štejejo za borce-prostovoljce. Ti borci imajo poleg pravic 
po 2. členu tega zakona še pravico do nadomestila za stroške letnega dopusta 
v znesku 600 dinarjev. 

4. člen 

Borci-prostovoljci iz 3. člena tega zakona, ki so bili poveljniki ali organi- 
zatorji enot in obrambnih položajev v bojih za severno mejo, imajo pravico 
do republiške priznavalnine, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določi izvršni svet. 

5. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpiše način dokazovanja statusa 
borca iz prejšnjih členov ter način uresničevanja pravic po tem zakonu. 

6. člen 

O pravicah borcev za severno mejo po 2. in 3. členu tega zakona odloča 
občinski upravni organ, ki je pristojen za socialno varstvo, po prejšnjem mne- 
nju občinskega odbora zveze prostovoljcev-borcev za severne) mejo 1918/19. 

O pravici do republiške priznavalnine po 4. členu tega zakona odloča iz- 
vršni svet. 

7. člen 

Pravice po tem zakonu lahko borci uveljavijo najpozneje v šestih mesecih 
od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

8. člen 

Osebe,, ki so bile organizatorji, funkcionarji ali aktivni člani kvislinških 
organizacij in so bile zaradi tega s pravnomočno sodbo sodišča obsojene na 
zapor daljši kot šest mesecev ali na strogi zapor, nimajo pravice do ugodnosti 
po tem zakonu. 
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9. člen 

Sredstva, ki so potrebna za uživanje pravic po tem zakonu, se zagotovijo 
v proračunu SR Slovenije. 

10. člen 

Za neposredno izvrševanje zakona bo skrbel republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo v sodelovanju z republiškim sekretariatom za 
finance in z republiškim zavodom za socialno zavarovanje. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS,'« uporab- 
lja pa Se od 1. januarja 1969. 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji 7. marca 1968 razpravljal 
o problematiki borcev za severno mejo v letih 1918 in 1919. Sklenil je, da je 
potrebno Skupščini SR Slovenije predložiti zakon, ki bo priznal zasluge teh 
borcev pri ohranitvi slovenskega ozemlja po končani I. svetovni vojni in ure- 
dil njihove najbolj pereče ekonomske probleme. 

Skupščina SR Slovenije je po obravnavanju poročila o sistemu družbene 
skrbi za borce NOV dne 26. 3. 1968 sprejela sklep o ukrepih za izpopolnitev 
sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV. V tem sklepu 
se je Skupščina zavzela, da bo v letu 1968 z zakonom uredila tudi status borcev 
za severno mejo in določila njihove pravice. 

Status borcev za severno mejo doslej ni bil urejen, čeprav je njihova 
organizacija že nekaj let zahtevala, da se jim za njihove zasluge pri ohranitvi 
severnega slovenskega ozemlja priznajo nekatere pravice, oziroma da naj jim 
družba zagotovi primeren materialen obstoj. 

V letu 1968 bo minilo 50 let od bojev za severno mejo. Organizacija borcev- 
prostovoljcev za severno mejo in ZZB NOV Slovenije, v sestavu katere deluje, 
pričakujeta, da bo sprejeti skupščinski sklep uresničen še v jubilejnem letu 
in da bodo pravice, ki jih bo določil zakon, bistveno prispevale k izboljšanju 
materialnega položaja teh borcev. 

Osnutek zakona temelji na zahtevah borcev za severno mejo, ki so jih ustno 
ali pismeno izrazili pristojnim republiškim upravnim in družbenim organom. 

Osnutek zakona priznava borcem za severno mejo njihove zasluge pri 
ohranitvi in obrambi severnih krajev Slovenije po končani I. svetovni vojni. 
Deli jih v dve kategoriji in sicer na tiste, ki so stopili v vojaške enote do 
23. decembra 1918, in na tiste, ki so prišli v vojaške enote po tem datumu. 
Glede na udeležbo v bojih in glede na čas vstopa v vojaške enote so opre- 
deljene tudi pravice. Vsi borci dobe po osnutku zakona pravico do zdravstve- 
nega varstva in do treh voženj s prometnimi sredstvi v SR Sloveniji. Borci- 
prostovoljci, ki so stopili v vojaške enote do 23. 12. 1918, imajo poleg navedenih 
pravic tudi pravico do nadomestila za stroške letnega dopusta, poveljniki ozi- 
roma organizatorji pa še pravico do republiške priznavalnine, seveda pri iz- 
polnjevanju pogojev, ki jih določi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Po zakonskem osnutku so borci-prostovoljci za severno mejo glede pravic 
v boljšem položaju kot borci NOV. Borci NOV namreč iz statusa borca ne uži- 
vajo pravic do zdravstvenega varstva, nimajo popusta za vožnjo z javnimi pro- 
metnimi sredstvi, niti nimajo pravice do nadomestila za letni dopust. Te pravice 
imajo med borci NOV samo nosilci partizanskega spominskega znaka 1941. Kljub 
temu je uzakonitev teh pravic kot družbeno priznanje razumljiva, saj število 
borcev za severno mejo zelo hitro pada, zasluge pa jim poleg tega priznavamo 
šele 50 let po končanih bojih. 

Po zatrjevanju organizacije je živih še 1500 borcev, ki so prostovoljno 
vstopili v vojaške enote do 23. decembra 1918. Ce računamo tudi tiste borce, ki 
so v vojaške enote vstopili do februarja 1919, je v Sloveniji še 1900 živih bor- 
cev za severno mejo. 

Upoštevajoč to- domnevo bi bilo potrebno za realizacijo po zakonskem osnut- 
ku predvidenih pravic zagotoviti v republiškem proračunu za leto 1969 tale 
sredstva: 

Zdravstveno varstvo za približno 130 oseb .... 113 000 dinarjev 
Ena brezplačna in dve vožnji s popustom za 1900 
borcev .    193 000 dinarjev 
Nadomestilo za letni dopust za 1500 borcev .... 900 000 dinarjev 
20 republiških priznavalnin v letu 1969 po 300 din . 60 000 dinarjev 

Skupaj . . 1 166 000 dinarjev 

Navedeni stroški upoštevajo po mnenju republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo maksimalno število borcev za severno mejo, ki bi 
prišli v poštev pri uveljavljanju pravic. 

POROČILA ' 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
27. junija 1968 obravnavala osnutek zakona o borcih zsa severno mejo v letih 
1918 in 1919, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je zakonska ureditev statusa 
in pravic borcev za severno mejo v letih 1918 in 1919 utemeljena in komisija 
k predloženemu osnutku ni imela načelnih pripomb. 

Pri obravnavi v podrobnostih je komisija dala naslednje predloge in pri- 
pombe: 

K 2. členu : Formulacija začetka besedila drugega odstavka ne ustreza, 
ker borci nimajo »vsako leto pravico« temveč trajno pravico, da vsako leto 
izkoristijo eno brezplačno in dve vožnji s popustom. V zakonskem predlogu naj 
se besedilo v tem smislu ustrezno precizira. 

K 3. členu : Ce se za status borca-prostovoljca postavlja kot pogoj tudi 
vztrajanje v vojaških enotah do konca bojev — v razpravi pa je bilo ugotov- 
ljeno, da se čas prenehanja bojev različno opredeljuje ter utegnejo zato pri 
ugotavljanju statusa borca-prostovoljca nastati v praksi težave — bi bilo 
potrebno namesto »konca bojev« postaviti objektivno določen ustrezen rok, 
katerega bo tudi mogoče dokumentirati. 
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K 4. členu : Po določbi 186. člena ustave SR Slovenije izvršni svet lahko 
izdaja uredbe in druge izvršilne predpise, če je z zakonom za to pooblaščen. 
Glede na to izvršni svet ne bi mogel neposredno materialno določati pogojev 
za pridobitev pravice do priznavalnine, temveč morajo biti pogoji oziroma po- 
trebni kriteriji določeni v zakonu. Izvršni svet bi lahko konkretno odločal le na 
podlagi v zakonu postavljenih pogojev oziroma bi lahko po potrebi izdal le 
izvršilni (tehnični) predpis o načinu uresničevanja pravic. 

K 5. členu : Način dokazovanja posameznih okoliščin v upravnem po- 
stopku je celovito in podrobno urejen v zakonu o splošnem upravnem postopku 
in zato v tem primeru poseben izvršilni predpis ni potreben. Ne glede na to, 
da bi izvršilni predpis o načinu dokazovanja statusa borca lahko prišel v 
nasprotje z ureditvijo po zakonu o splošnem upravnem postopku, pa tudi sicer 
urejanje vprašanj upravnega postopka, ni stvar izvršilnega predpisa, temveč le 
zakona. 

Zaradi tega je treba v 5. členu zakonskega osnutka črtati pooblastilo iz- 
vršnemu svetu, da predpiše »način dokazovanja statusa borca iz prejšnjih 
členov-«. 

K 6. členu : Ker v vseh občinah, zlasti tam, kjer je le neznatno število 
teh borcev, ne obstojajo občinski odbori zveze prostovoljcev-borcev za se- 
verno mejo in ker je potrebna določena enotnost pri urejanju statusa in pravic 
borcev, naj bi pristojnemu upravnemu organu dajal predhodno mnenje repu- 
bliški odbor zveze prostovoljcev-borcev za severno mejo. 

Zadnji del prvega odstavka 6. člena naj se torej' glasi: »potem ko dobi 
mnenje republiškega odbora zveze prostovoljcev-borcev za severno mejo v 
letih 1918 in 1919«. 

Določbo drugega odstavka bo treba v zakonskem predlogu prilagoditi spre- 
membi 4. člena in tam postavljenim pogojem ter pooblastilu izvršnega sveta. 

K 7. členu : Komisija je bila mnenja, da je rok šest mesecev za uvelja- 
vitev pravic prekratek. Od dogodkov, ki ustvarjajo podlago za pravice iz tega 
zakona, mineva 50 let. Za pribavo in urejanje podatkov ter dokazil iz te dobe 
bo potreben določen čas, pri čemer je upoštevati tudi visoko starost prizadetih. 
Da posamezniki le ne bi bili neupravičeno prikrajšani, naj bi se rok, do katerega 
se lahko vlagajo zahteve za priznanje pravic po tem zakonu, primerno podaljšal. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da uveljavljanje teh pravic sploh ne bi bilo 
treba časovno omejevati. 

K 8. čl e n u : Ker po splošni ureditvi v kazenskem zakoniku pravne posle- 
dice obsodbe lahko prenehajo z amnestijo ali pomilostitvijo ter se obsodba ob 
določenih pogojih rehabilitira ali izbriše, omejevanje določenih pravic glede na 
prejšnje obsodbe ne bi bilo v skladu z načeli kazenskega prava. 

Če naj se pravica omeji zaradi sodelovanja s sovražnikom kot objektivnim 
dejstvom, naj se omejitev ne povezuje s kazenskimi sodbami, ki v večini niti 
nimajo več pravnih posledic, temveč naj se določi oziroma upošteva sovražno 
delovanje v takem smislu kot je to urejeno, npr., v temeljnem zakonu o po- 
kojninskem zavarovanju, po katerem se v pokojninsko dobo ne štejejo »obdobja 
od 6. aprila 1941 do 19. maja 1945 zavarovancu, ki je med narodnoosvobodil- 
nim bojem z orožjem aktivno sodeloval v boju na strani okupatorja ali njegovih 
pomagačev ali je bil organizator, funkcionar ali aktivni član kvislinških orga- 
nizacij, ne glede na to, ali je bil za to od sodišča obsojen ali ne.« 

K 10. členu : Ob določbi 5. člena, po kateri izvršni svet predpiše način 
uresničevanja pravic po tem zakonu, se izkaže v 10. členu kot nepotrebno do- 
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ločanje sodelovanja z republiškim sekretariatom za finance in z republiškim 
zavodom za socialno zavarovanje pri izvrševanju zakona. Tudi sicer osnutek 
zakona nikjer ne nalaga nalog republiškemu zavodu za socialno zavarovanje. 
Če bo potrebno, bo do ustreznega sodelovanja s temi in drugimi organi ter orga- 
nizacijami lahko prišlo tudi brez izrecne zakonske norme. 

Zato zadostuje, da se v tej določbi republiškemu sekretariatu za zdravstvo 
in socialno varstvo naloži neposredna skrb za izvrševanje zakona, medtem ko 
naj odpade nadaljnje besedilo o sodelovanju tega sekretariata z republiškim 
sekretariatom za finance in z republiškim zavodom za socialno zavarovanje. 

K 11. členu : Predlagana ureditev, po kateri bi zakon začel veljati osmi 
dan po objavi, uporabljati pa bi se začel 1. januarja 1969, ni smiselna, ker bi 
bila taka veljavnost, ob kateri je izrecno izključena kakršnakoli uporaba za- 
kona do 1. 1. 1969, brez vsakega pomena. Ker pa se le na podlagi veljavnega 
zakona lahko izdajajo izvršilni predpisi ža uresničevanje zakona, vlagajo za- 
htevki upravičencev ter delujejo pristojni organi — bi bilo v tem primeru prav, 
da se zakon uveljavi in seveda tudi normalno uporablja v omenjenem smislu 
v običajnem osemdnevnem roku po objavi. Ker pa se želi le njegovo materialno 
učinkovanje, namreč uporaba pravic, odložiti do 1. 1. 1969 — bi bilo treba do- 
ločbo 11. člena ustrezno spremeniti v tem smislu, da se v njej črta besedilo »upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1969«; na ustrezno mesto, najprimerneje med 9. in 
10. členom, pa bi bilo treba vstaviti poseben člen z določbo, da »pravice po 
tem zakonu pripadajo upravičencem od dneva vložitve zahtevka, vendar naj- 
prej 1. 1. 1969«. 

5t.: 59-4/68 
Ljubljana, 28. 6. 1968 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na seji dne 
27. junija 1968 obravnaval osnutek zakona o borcih za severno mejo v letih 
1918—1919, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da se s predložitvijo tega zakonskega 
osnutka in z njegovo obravnavo realizira sklep republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije, na podlagi katerega je treba še letos z zakonom urediti in do- 
ločiti pravice borcev za severno mejo. Dalje je bilo ugotovljeno, da je bil 
osnutek zakona pripravljen v najtesnejšem sodelovanju z zvezo združenj bor- 
cev za severno mejo in da so se pri njegovi pripravi upoštevale njihove zahteve. 
Upoštevati ni bilo mogoče le zahtevo, da bi se v krog pravic borcev vnesla 
tudi pravica do pogrebnine v višini 1000 din. S tem mnenjem oz. predlogom 
izvršnega sveta je bil soglasen tudi odbor za zdravstvo in socialno politiko, saj 
bi ta pravica prešla na svojce borcev za severno mejo, ki pa jo imajo v večini 
primerov že zagotovljeno iz drugih virov (sklad pokojninsko-invalidskega za- 
varovanja). 

Status borcev za severno mejo doslej ni bil urejen, čeprav so že več let 
zahtevali, da se jim priznajo1 za njihove zasluge pri ohranitvi severnega slo- 
venskega ozemlja nekatere pravice, oziroma, da se jim zagotovi primeren ma- 
terialen obstoj. Odbor se je v načelni razpravi strinjal z njihovimi predlogi in 
ugotovil, da so po zakonskem osnutku borci-prostovoljci za severno mejo 
glede pravic v boljšem položaju kot borci NOV, saj bi po zakonskem osnutku 
uživali nekatere pravice, ki jih imajo samo nosilci partizanske »Spomenice 
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1941«. Po soglasnem mnenju odbora je uzakonitev teh pravic kot družbeno pri- 
znanje razumljiva, saj število borcev za severno mejo zelo hitro pada, mimo 
tega pa jim priznavamo njihove zasluge pri ohranitvi severnega slovenskega 
ozemlja šele 50 let po končanih bojih. 

V načelni obravnavi se je odbor soglasno strinjal z osnutkom zakona, v 
obravnavi po posameznih členih pa je imel naslednje predloge in pripombe. 

K naslovu zakona: Med letnicama »1918 in 1919« naj se besedica 
»in« nadomesti s črtico (—). 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
KI. členu: V prvi vrsti naj se med letnicama »1918 in 1919« nadomesti 

besedica »in« s črtico (—). 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
V četrti vrsti naj se za besedo »Slovenije« doda besedilo: »do 1. 2. 1919«. 
Dopolnitev je potrebna, ker so se vojaške enote borcev-prostovoljcev za 

severno mejo v takem sestavu borile do navedenega datuma, ko je bila usta- 
novljena redna jugoslovanska vojska. V nadaljnjih bojih so se ti borci že bo- 
rili kot pripadniki redne jugoslovanske vojske. 

K 3. členu: V drugi vrsti se naj črtajo besede »do konca bojev« in na- 
domestijo z besedami »najmanj do 1. 2. 1919«. 

Sprememba je potrebna glede na predlagano spremembo k 1. členu. 
K 4. členu: V četrti vrsti naj se beseda »izpolnjuje« nadomesti z besedo 

»izpolnjujejo«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 6. členu: V prvem odstavku v tretji vrsti naj se črtajo besede »po 

prejšnjem mnenju občinskega odbora zveze prostovoljcev — borcev za severno 
mejo 1918/19« in nadomestijo z besedami: »potem, ko dobi mnenje zveze zdru- 
ženj prostovoljcev-borcev za severno mejo 1918—1919«. 

Sprememba je potrebna zaradi enotnega kriterija glede določanja pravic 
borcev za severno mej o, predvsem pa zaradi tega, ker v vsaki občini ne obstaja 
občinski odbor zveze združenj prostovoljcev-borcev za severno mejo. 

K 7. členu: V drugi vrsti naj se črtajo besede »v šestih mesecih od 
dneva, ko začne veljati ta zakon« in nadomesti z »do 31. 12. 1970«. 

Potreben je daljši rok, da se omogoči vsem upravičencem možnost uveljav- 
ljanja v osnutku zakona predvidenih pravic. 

K 8. členu : Črtajo naj se besede »in so bili zaradi tega s pravnomočno 
sodbo sodišča obsojeni na zapor daljši kot šest mesecev ali na strogi zapor« in 
besedi »do ugodnosti«. 

Ker po splošni ureditvi v kazenskem zakoniku pravne posledice obsodbe 
lahko prenehajo z amnestijo ali pomilostitvijo ter se obsodba ob določenih po- 
gojih rehabilitira ali izbriše, omejevanje določenih pravic glede na prejšnje 
obsodbe ne bi bilo v skladu z načeli kazenskega prava. 

Če se naj pravica omeji, naj se omejitev ne povezuje s kazenskimi sodbami, 
marveč naj se upošteva sovražno delovanje v takem smislu, kot je to npr. ure- 
jeno v temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju, po katerem se v po- 
kojninsko dobo ne štejejo obdobja od 6. aprila 1941 do 19. maja 1945 tistemu 
zavarovancu, ki je med NOV aktivno sodeloval v boju na strani okupatorja ali 
njegovih pomagačev, oziroma je bil funkcionar, organizator ali aktivni član 
izdajalskih organizacij. 
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V četrti vrsti naj se beseda »pravice« nadomesti z besedo »pravic«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 10. členu: V prvi vrsti naj se besedi »bo skrbel« nadomesti z besedo 

»skrbi«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
V drugi vrsti naj se za besedama »socialno varstvo« vstavi pika in nadaljnje 

besedilo do konca črta. 
Takšno sodelovanje je stvar pogodbe oziroma dogovora ter metode dela in 

ne sodi v zakon. 
Kil. členu: V drugi vrsti naj se za besedami »S RS« črta besedilo »upo- 

rablja pa se od 1. januarja 1969« in nadomesti z besedilom »pravice po tem 
zakonu pa gredo od 1. januarja 1969.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona z navede- 

nimi predlogi in pripombami. 
Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca 

Mirka Remca. 

St.: 59-4/68 
Ljubljana, 28. 6. 1968 

Odbor za socialno varstvo socialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 1. 7. 
1968 razpravljal o osnutku zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 
1919, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Odbor se je v načelu strinjal z osnutkom zakona, ki pomeni realizacijo 
enega od sklepov republiškega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR 
Slovenije, sprejetih dne 27. marca 1968 ob razpravi o aktualnih problemih pred- 
vojnih revolucionarjev in borcev NOV. 

Odbor se je strinjal s predlagano rešitvijo, da glede na zasluge v bojih 
za osvoboditev severnih krajev Slovenije ločimo tri skupine teh borcev: borci- 
prostovoljci, ki so vstopili v vojaške enote do 23. decembra 1918; borci, ki 
so prišli v vojaške enote po tem datumu ter borci-prostovoljci, ki so bili po- 
veljniki ali organizatorji enot in obrambnih položajev za severno mejo. Odbor 
se je tudi strinjal s predlaganimi pravicami, ki izhajajo iz omenjenega statusa. 

Pri podrobni obravnavi besedila osnutka zakona je bil odbor seznanjen 
s pripombami zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Odbor se 
je strinjal s pripombami te komisije k 1. odstavku 6. člena, k 7., 8., 10. in 
11. členu. 

Odbor je sprejel naslednje pripombe: 
K naslovu zakona: Naslov zakona naj se glasi »Zakon o borcih za 

severno mejo v letih 1918—1919«. Ustrezna sprememba naj se upošteva tudi pri 
1. členu. 

K 1. členu: V skladu s predlogom republiškega odbora zveze prosto- 
voljcev-borcev za severno mejo 1918—1919 naj se na koncu besedila tega 
člena doda besedilo »do 1. 2. 1919.« S tem datumom bi bil jasneje opredeljen 
končni rok bojev prostovoljcev za severno mejo. S 1. 2. 1919 je bila namreč 
ustanovljena redna jugoslovanska vojska. 
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K 3. členu : Iz enakih razlogov kot pri 1. členu naj se tudi v tem členu 
precizira konec bojev. Zato naj se kot borci-prostovoljci štejejo tisti, ki so 
vstopili v vojaške enote do 23. decembra 1918 in so bili v njih najmanj do 
1. 2. 1919. 

K 4. členu: Ob dilemi, ali naj zakon določi pravico borcev-prosto- 
voljcev, ki so bili poveljniki ali organizatorji enot do republiške priznavalnine 
ali pa naj uveljavi diskrecijsko pravico izvršnega sveta pri določanju o prizna- 
valninah, se je odbor zavzel za drugo rešitev. Zato naj zakon določi, da osebe 
iz tega člena lahko prejmejo republiško priznavalnino. 

Odbor se je zavzel za to rešitev zato, ker ni razloga, da bi borce-pro- 
stovoljce za severno mejo v pogledu priznavalnin drugače obravnavali kot 
borce NOV. Tudi le-tem namreč ni zajamčena pravica do priznavalnine. 

Odbor se ni strinjal s pripombo zakonodajno-pravne komisije k 5. členu 
osnutka zakona. Menil je, da je določba tega člena umestna in potrebna. 

Odbor je obravnaval tudi predlog zveze prostovoljcev-borcev za severno 
mejo 1918—1919 Ljutomer, po katerem naj bi se borcem za severno mejo pri- 
znala še naknadna razvrstitev za en pokojninski razred višje, ne glede na to, 
če so že bili kot udeleženci I. svetovne vojne razvrščeni za en razred višje. 
Odbor tega predloga ni sprejel, ker je sodil, da so v osnutku zakona pravice 
obmejnih borcev pravilno določene. Tudi predstavnik republiškega odbora 
zveze prostovoljcev-borcev za severno mejo je zahtevo organizacije iz Lju- 
tomera ocenil kot neupravičeno. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Antona Debevca. 

St.: 59-4/68 
Ljubljana, 3. 7. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o vojaških vojnih invalidih 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Vojaški vojni invalidi (v nadaljnjem besedilu: invalidi) in uživalci družinske 
invalidnine imajo pravice po zveznem zakonu o vojaških vojnih invalidih in 
po tem zakonu ter po predpisih, izdanih na njuni podlagi. 

Ta zakon določa natančnejše pogoje in elemente, od katerih je odvisen in- 
validski dodatek in oskrbnina za čas poklicne rehabilitacije, način, kako se 
uveljavlja zdravstveno varstvo in kako se urejajo razmerja z naravnimi zdra- 
vilišči in z organizacijami, ki izdelujejo proteze, ortopedske in druge pripo- 
močke ter sanitarne priprave in postopek za dobivanje pripomočkov, pavšalno 
povračilo za stroške za popravilo motornih vozil, ki so dodeljena v uporabo, 
način izplačevanja tega povračila in obseg zavarovanja vozil, natančnejše pogoje 
in elemente, od katerih je odvisno povračilo pri nakupu motornega vozila ter 
učinek odtujitve. 
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2. člen 

Finančna sredstva za osebne in družinske invalidnine, za invalidnine, za 
dodatek za postrežbo in tujo pomoč, za ortopedski dodatek, za posebni invalid- 
ski dodatek in za stalni invalidski dodatek, se zagotavljajo v zveznem prora- 
čunu, finančna sredstva za druge invalidske pravice pa se zagotavljajo v repu- 
bliškem proračunu. 

II. Invalidski dodatek 

_ 3. člen 

Pravico do invalidskega dodatka imajo uživalci osebne in družinske inva- 
lidnine s pogoji, ki so določeni v zveznem zakonu o vojaških vojnih invalidih, 
če nimajo sami in določeni člani njihovega gospodinjstva rednih dohodkov, ki 
bi na upravičenca presegli mesečne zneske, ki so določeni v tem zakonu za 
redne dohodke od kmetijske dejavnosti in za druge redne dohodke (v na- 
daljnjem besedilu: cenzus). 

Cenzus za redne dohodke od kmetijske dejavnosti znaša 160 dinarjev, cen- 
zus za druge redne dohodke pa 200 dinarjev. 

4. člen 

Invalidski dodatek je enak razliki med delom rednih dohodkov, ki mesečno 
pride na upravičenca, in polnim invalidskim dodatkom, vendar pa ne more biti 
manjši kot 30 dinarjev. Polni invalidski dodatek za uživalce osebne in dru- 
žinske invalidnine znaša 350 dinarjev. 

Invalidski dodatek se zaokroži tako, da se znesek 50 ali več par zaokroži 
na 1 dinar, znesek pod 50 par pa se ne upošteva. 

Ce dva ali več souživalcev družinske invalidnine izpolnjuje pogoje za pra- 
vico do invalidskega dodatka, se invalidski dodatek, odmerjen in zaokrožen po 
prejšnjih odstavkih, poveča za vsakega nadaljnjega souživalca za 30 °/o (za dva 
nadaljnja souživalca za 60'%> itd.). 

Invalidom, ki se sami preživljajo ali bolehajo za aktivno tuberkulozo ter 
uživalcem družinske invalidnine, ki se sami preživljajo, se invalidski dodatek, 
odmerjen po prejšnjih odstavkih, poveča za 100 dinarjev, če gospodinjstvo 
nima dohodkov od kmetijske dejavnosti. 

5. člen 

Če živijo souživalci družinske invalidnine skupaj, jim gre invalidski do- 
datek v enakih delih, če pa živijo ločeno (razvezani starši, zakonski in nezakon- 
ski otroci itd.) in nimajo dohodkov iz skupnih virov, gre invalidski dodatek 
samo tistim souživalcem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do in- 
validskega dodatka. 

Če dva ali več souživalcev družinske invalidnine, ki živijo ločeno in nimajo 
dohodkov iz skupnih virov, izpolnjuje pogoje za invalidski dodatek, gre vsa- 
kemu od njih znesek, do katerega bi imel pravico kot samostojen uživalec, 
vendar seštevek teh zneskov ne sme presegati polnega invalidskega dodatka, 
povečanega za vsakega nadaljnjega souživalca. Če je seštevek večji, gre vsa- 
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kemu souživalcu del invalidskega dodatka, sorazmeren znesku, do katerega bi 
imel pravico kot samostojen uživalec. 

Če eden od souživalcev izpolnjuje pogoje za povečanje invalidskega do- 
datka, ker se sam preživlja, mu gre to povečanje. Če izpolnjuje pogoje za po- 
večanje invalidskega dodatka več souživalcev, jim gre povečanje po enakih 
delih. 

6. člen 

Z drugimi rednimi dohodki po 3. členu tega zakona so mišljeni: osebni 
dohodek iz delovnega razmerja, pokojnina, osebni dohodek od samostojne po- 
klicne oziroma gospodarske dejavnosti, dohodek od stavb, razen dohodek od 
lastnega stanovanja, v katerem upravičenec stanuje, preužitek, štipendija uži- 
valca in dohodek od v zakup vzete zemlje. 

7. člen 

Za osebni dohodek iz delovnega razmerja člana gospodinjstva se šteje po- 
prečni mesečni osebni dohodek iz prejšnjega leta, zmanjšan za 67;°/o. 

Za pokojnino upravičenca in članov gospodinjstva se šteje pokojnina iz 
meseca decembra prejšnjega leta; pri tem se pokojnina upravičenca zmanjša 
za 33'%, pokojnina člana gospodinjstva pa za 70 l0/o. 

Za osebni dohodek od samostojne poklicne oziroma gospodarske dejavnosti 
in za dohodek od stavb se šteje dohodek iz prejšnjega leta, ki je bil podlaga 
za odmero davka, za dohodek od v zakup vzete zemlje pa se šteje katastrski 
dohodek iz prejšnjega leta po odbitku zakupnine. 

8. člen 

Za redni dohodek od kmetijske dejavnosti se šteje katastrski dohodek iz 
prejšnjega leta, ki je bil podlaga za odmero davka, povečan štirikrat. 

Če gre za uživalca invalidnine, ki se sam preživlja, za invalida I. ali II. 
skupine, ki prejema dodatek za postrežbo in tujo pomoč, za vdovo in otroke 
invalida, ki je do smrti dobival dodatek za postrežbo in tujo pomoč, se vzame 
nepovečan katastrski dohodek. 

Če je kmetijsko zemljišče oddano v zakup delovni organizaciji za dobo 
10 let, se šteje katastrski dohodek, povečan dvakrat, če pa je zemljišče oddano 
v zakup delovni organizaciji za daljšo dobo, pa mesečni znesek zakupnine. 

9. člen 

Del rednih dohodkov, ki pride na upravičenca, se dobi tako, da se redni 
dohodki gospodinjstva seštejejo ter delijo na upravičenca in člane gospodinjstva 
ter na ožje družinske člane upravičenčevih otrok, ki jih upravičenec ali otrok 
preživlja. 

Med člane gospodinjstva se štejejo tudi polnoletni člani ožje družine upra- 
vičenčevega otroka, ki živijo na posestvu in se izključno preživljajo iz dohodkov 
posestva. 

10. člen 

Sprememba višine rednih dohodkov iz 7. in 8. člena tega zakona v prete- 
klem letu vpliva na pravico do invalidskega dodatka šele od 1. aprila tekočega 
koledarskega leta do 31. marca naslednjega leta. 
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Novi redni dohodki v gospodinjstvu se upoštevajo od prvega dne nasled- 
njega meseca po nastanku, izguba rednih dohodkov pa od prvega dne nasled- 
njega meseca, ko je upravičenec sporočil spremembo organu prve stopnje. Na 
enak način se upošteva tudi sprememba v številu članov gospodinjstva. 

Smrt družinskega člana, na katerega se je delil dohodek pri odločanju o 
pravici do invalidskega dodatka, vpliva na dodatek šele po šestih mesecih. 

11. člen 

Pri ugotavljanju pravice do invalidskega dodatka se ustrezno uporabljajo 
predpisi o otroškem dodatku, če niso v nasprotju z določbami zveznega zakona 
o vojaških vojnih invalidih in z določbami tega zakona. 

12. člen 

O uskladitvi invalidskega dodatka z gibanjem poprečnih življenjskih stro- 
škov po 44. členu zveznega zakona o vojaških vojnih invalidih, odloča izvršni 
svet. 

III. Oskrbnina za čas poklicne rehabilitacije 

13. člen 

Invalidom pripada v času poklicne rehabilitacije oskrbnina. Polna oskrbnina 
znaša 250 dinarjev mesečno. 

Oskrbnina je odvisna od rednih dohodkov od kmetijske dejavnosti in drugih 
rednih dohodkov invalida samega; pri tem se kmetijski dohodki upoštevajo po 
katastrskem dohodku iz prejšnjega leta v dejanskem znesku. Del rednih dohod- 
kov, ki pride na invalide, se izračuna tako, da se njegovi redni dohodki delijo 
nanj in na člane njegovega gospodinjstva, ki jih preživlja, po določbah 9. člena 
tega zakona. 

Znesek oskrbnine se zaokroži po drugem odstavku 4. člena tega zakona. 
Če znaša del dohodkov, ki pride na invalida, več kot je polna oskrbnina po 

prvem odstavku tega člena, ima invalid pravico do minimalne oskrbnine v 
višini 30 dinarjev mesečno. 

14. člen 

Invalid, ki mu preneha delovno razmerje, ker uveljavlja pravico do poklicne 
rehabilitacije, lahko zahteva, da se mu namesto oskrbnine po 13. členu tega 
zakona prizna oskrbnina v višini in pod pogoji iz 106. in 107. člena temeljnega 
zakona o invalidskem zavarovanju, če ima v petletnem obdobju pred vložitvijo 
zahteve za poklicno rehabilitacijo najmanj dve leti zavarovalne dobe. 

Od oskrbnine, ki je odmerjena po prejšnjem odstavku, se odšteje pokoj- 
nina, ki jo invalid dobiva po predpisih o socialnem zavarovanju. 

15. člen 

Ce je invalid na poklicni rehabilitaciji zunaj kraja svojega stalnega prebi- 
vališča in tam začasno stanuje, se mu oskrbnina, ki je odmerjena po 13. in 
14. členu tega zakona, poveča za 45 dinarjev, če pa vzdržuje družino,1 se mu 
oskrbnina poveča za 90 dinarjev mesečno. 
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Ce se invalid redno vozi v drug kraj, kjer je na poklicni rehabilitaciji, mu 
pripada povračilo stroškov za redno vožnjo. 

16. člen 

V času, ko invalid prejema oskrbnino, nima pravice do invalidskega do- 
datka. 

IV. Zdravstveno varstvo 

17. člen 

Uživalci invalidnine uveljavljajo zdravstveno varstvo tako, kot to določa 
zvezni zakon o vojaških vojnih invalidih. Lastnost upravičenca do zdravstve- 
nega varstva se dokazuje z invalidsko zdravstveno knjižico. 

Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo določi obrazec za 
invalidsko zdravstveno knjižico ter predpiše način izdajanja in uporabe te 
knjižice. 

18. člen 

Invalidi se zdravijo v naravnih zdraviliščih ob pogojih in po postopku, ki 
je določen v tem zakonu. 

Razmerja z naravnimi zdravilišči se urejajo s pogodbami, ki jih sklepa 
vsako leto republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

Naravno zdravilišče daje invalidu vse oblike zdravstvenega varstva in sto- 
ritve po sklenjeni pogodbi. 

19. člen 

Zdravljenje v naravnem zdravilišču je dopolnilna oblika zdravljenja, če 
je tako zdravljenje po medicinskih indikacijah potrebno. 

Šteje se, da so podane medicinske indikacije za zdravljenje v naravnem 
zdravilišču, če invalid boleha za kakšno izmed bolezni, ki so navedene v seznamu 
indikacij in kontraindikacij. Ta seznam predpiše republiški sekretar za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

20. člen 

Zdravljenje v naravnem zdravilišču traja 21 dni. 
Izjemno se lahko zdravljenje podaljša za največ 21 dni, če je to podaljšanje 

nujno potrebno. Do 7 dni podaljša zdravljenje lahko zdravnik zdravilišča, za 
več pa pristojna zdravniška komisija iz 21. člena tega zakona. 

Spremljevalec, ki ga invalid neobhodno potrebuje med zdravljenjem v 
naravnem zdravilišču, ima pravico do popolne oskrbe ves čas, dokler je z inva- 
lidom v zdravilišču. 

21. člen 

V postopku za pošiljanje invalidov v naravna zdravilišča sodelujejo: posa- 
mezni zdravnik oziroma zdravstveni zavod, zdravniška komisija pri organu 
prve stopnje in zdravniška komisija izvedencev pri organu druge stopnje. 

Zdravniško komisijo pri organu prve stopnje sestavljajo 3 člani, in sicer: 
dva zdravnika specialista in predstavnik združenja vojaških vojnih invalidov. 



Priloge 619 

Zdravniško komisijo izvedencev pri organu druge stopnje sestavlja 5 čla- 
nov, in sicer: 4 zdravniki specialisti in predstavnik združenja vojaških vojnih 
invalidov. 

Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo določi območje in 
sedež zdravniških komisij ter imenuje člane komisij. 

22. člen 

Zdravnik oziroma zdravstveni zavod, pri katerem se invalid zdravi, da 
organu prve stopnje obrazložen predlog za zdravljenje invalida v naravnem 
zdravilišču. 

Organ prve stopnje predloži predlog pristojni zdravniški komisiji. Ce 
zdravniška komisija sprejme predlog, določi zdravilišče in ugotovi, ali invalid 
neobhodno potrebuje spremljevalca med zdravljenjem. 

Zoper mnenje zdravnika oziroma zdravstvenega zavoda lahko invalid 
ugovarja pri pristojni zdravniški komisiji, zoper mnenje pristojne zdravniške 
komisije pa pri zdravniški komisiji izvedencev. Ugovor mora vložiti najpozneje 
v 8 dneh, ko mu je bilo mnenje sporočeno. 

Predlog in mnenje o potrebi zdravljenja se vpiše v bolniški list. Obrazec 
bolniškega lista predpiše republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

23. člen 

Organ prve stopnje vodi evidenco o invalidih, ki so se zdravili v naravnih 
zdraviliščih. 

Obrazec evidence predpiše republiški sekretar za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

24. člen 

O oskrbovanju invalidov s protezami, ortopedskimi in drugimi pripomočki 
ter s pomožnimi in sanitarnimi pripravami (v nadaljnjem besedilu: pripomočki), 
odloča na zahtevo upravičenca prve stopnje. 

Mnenje o potrebi po pripomočku in o njegovi vrsti da zdravnik ustrezne 
specialnosti. Prav tako da zdravnik mnenje, ali je treba pripomoček zamenjati 
pred določenim rokom ali pozneje oziroma ali ga je treba popraviti. 

25. člen 

Pripomoček, ki se izdela po meri, dobi invalid na podlagi naročilnice organa 
prve stopnje pri delovni organizaciji, s katero je sklenil republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo pogodbo o izdelovanju pripomočkov. 

Delovna organizacija sme izročiti invalidu po meri izdelan pripomoček šele 
tedaj, ko se s strokovno kontrolo ugotovi, da je pripomoček dobre kakovosti in 
funkcionalno brezhiben. 

Strokovno kontrolo pripomočkov, ki se izdelujejo po meri, opravlja posebna 
komisija, ki jo imenuje republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

26. člen 

Organ prve stopnje vodi evidenco o invalidih, ki dobivajo pripomočke. 
Obrazec evidence predpiše republiški sekretar za zdravstvo in socialno 

varstvo. 
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27. člen 

Invalidom I. skupine, ki jim je dodeljeno osebno motorno vozilo v uporabo 
ali, ki so sami kupili motorno vozilo, pripada za stroške popravila pavšalno 
v mesečnem znesku: 

dinarjev 

za prvo leto 40 
za drugo leto 50 
za tretje leto  70 
za četrto leto  90 
za peto leto 110 
za šesto leto 130 
za vsako nadaljnje leto 150 

Pavšalno povračilo izplačuje organ prve stopnje polletno vnaprej v mesecu 
januarju in juliju 

28. člen 

Invalidi iz prejšnjega člena imajo pravico do povračila stroškov za zava- 
rovanje vozila. To povračilo znaša toliko, kolikor znaša premija za zavarovanje 
protiodgovornosti za škodo, povzročeno drugim in za kasko zavarovanje za 
osebno vozilo do 1000 cm3. 

29. člen 

Povračilo pri nakupu motornega vozila (regres), ki se odobri invalidu po 
68. členu zveznega zakona o vojaških vojnih invalidih, je odvisno od odstotka 
invalidnosti in rednih dohodkov gospodinjstva invalida in znaša: 

— za invalide s telesno okvaro spodnjih okončin s 10-odstotno invalidnostjo 
in za slepe invalide —40'% od osnove; 

— za invalide s telesno okvaro spodnjih okončin z 80-odstotno ali 90-od- 
stotno invalidnostjo —35'% od osnove; 

— za invalide s telesno okvaro spodnjih okončin s 60-odstotno ali 70-od- 
stotno invalidnostjo — 30 i0/o od osnove. 

Regres se poveča za 1010/», če redni dohodki ne presegajo 350 dinarjev 
mesečno na člana invalidovega gospodinjstva. 

Delež dohodkov, ki pride na člana gospodinjstva, se izračuna tako, kot 
je določeno za izračunan je dohodkov v zvezi invalidskim dodatkom; pri tem se 
kmetijski dohodki upoštevajo po katastrskem dohodku v dejanskem znesku, 
drugi redni dohodki pa brez zmanjšanja. 

30. člen 

Osnova za določitev regresa pri nakupu osebnega avtomobila je znesek 
17 000 dinarjev, pri nakupu motornega kolesa ali skuterja pa prodajna cena 
vozila. 

31. člen 

Pravico do regresa ima invalid enkrat v šestih letih za osebni avtomobil, 
oziroma enkrat v treh letih za motorno kolo ali skuter. 
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Ce invalid, ki je dobil regres, odtuji motorno vozilo pred potekom navedene 
dobe, mora vrniti sorazmeren del regresa, računano od prvega naslednjega leta 
po letu, v katerem je vozilo odtujil pa do preteka šestih oziroma treh let, in 
sicer za vsako leto po eno šestino oziroma eno tretjino skupnega zneska regresa. 

V. Prehodne in končne določbe 

32. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na invalidski dodatek in na oskrbnino 
za čas poklicne rehabilitacije, se uporabljajo od 1. julija 1968. 

Prevedbo invalidskih dodatkov in oskrbnine opravi organ prve stopnje z 
izdajo odločbe. 

Če uživalec invalidnine vloži zahtevo aa priznanje invalidskega dodatka v 
treh mesecih od uveljavitve tega zakona, mu gre pravica do invalidskega do- 
datka po določbah tega zakona od 1. julija 1968, če pa vloži zahtevo pozneje, 
mu gre pravica do invalidskega dodatka od prvega dne naslednjega meseca, ko 
je bila zahteva vložena. 

33. člen 

Dosedanjim uživalcem invalidskega dodatka, ki imajo večje dohodke od 
kmetijske dejavnosti kot znaša cenzus, ki je določen v drugem odstavku 3. člena 
tega zakona, se še v nadalje izplačuje invalidski dodatek. 

34. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 161. členu zvezne ustave mora biti varstvo vojaških vojnih invalidov 
urejeno s popolnim zakonom. Do uveljavitve zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vojaških vojnih invalidih (Ur. 1. SFRJ, št. 23-348/67) je bilo 
urejeno le z zveznimi predpisi. Ta novela prenaša en del normativne dejavnosti 
in financiranja invalidskega varstva na republike z namenom, da ga izpopolnijo 
in racionalizirajo uporabo družbenih sredstev za ta namen. Novela hkrati omo- 
goča ustreznejšo prilagoditev invalidskega varstva življenjskim stroškom in 
standardu v posameznih republikah. To velja zlasti za invalidski dodatek, ki 
je regulator socialnega položaja nepreskrbljenih in za delo nesposobnih inva- 
lidskih upravičencev, velja pa tudi za oskrbnino v času poklicne rehabilitacije. 

Enotnost sistema invalidskega varstva v federaciji ne bo prizadeta, prav 
tako pa obveznost federacije do teh vprašanj ne bo nič manjša. V njeni pri- 
stojnosti bo ostalo normiranje osnovnih invalidskih pravic, splošnih pogojev in 
obsega invalidskih pravic, republike pa bodo uravnavale specifične elemente za 
pridobitev teh pravic. 

Izboljšanje invalidskega varstva v SR Sloveniji je odvisno od sredstev, ki 
jih je zveza odstopila naši republiki upoštevajoč zaključni račun za invalidsko 
varstvo za leto 1966 od zveznega prispevka od osebnih dohodkov zaposlenih. 
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SR Slovenija je dobila 7,6 "/o zveznega prispevka, kar po predvidevanjih fede- 
racije znese približno 29 673 000 din. Republiški proračun je poleg tega pred- 
videl še 3 000 000 za invalidski dodatek, s čimer bo mogoče to obliko invalid- 
skih prejemkov izpopolniti in izboljšati materialni položaj najbolj prizadetih 
družinskih invalidskih upravičencev. 

Zakonski predlog uravnava na republiko prenesene pristojnosti, in sicer: 
— ekonomske pogoje in višino invalidskega dodatka; 
— oskrbnino za invalide na poklicni rehabilitaciji; 
— način zdravljenja invalidov v naravnih zdraviliščih, razmerje z zdra- 

vilišči; 
— način in postopek za dobivanje ortopedskih pripomočkov, razmerja z 

delovnimi organizacijami, ki pripomočke izdelujejo, strokovno kontrolo izdelkov; 
— pavšalno povračilo stroškov za vzdrževanje motornih vozil, ki so bila 

dodeljena invalidom I. skupine kot ortopedski pripomoček, način izplačevanja 
pavšala, vrsto vozila in obseg zavarovanja; 

— natančnejše pogoje za regres pri nakupu motornih vozil, višino regresa, 
elemente, od katerih je regres odvisen, in posledice odtujitve vozila. 

Med najpomembnejše oblike invalidskega varstva sodi invalidski dodatek. 
Namenjen je za delo nesposobnim upravičencem, ki se v celoti ali skorajda 
povsem preživljajo z invalidskimi prejemki. To so zlasti upravičenci, ki niso 
v delovnem razmerju, ki ne izpolnjujejo pogojev za upokojitev in so na splošno 
materialno slabo preskrbljeni. Po zaključnem računu za leto 1967 je bilo v SR 
Sloveniji 12 138 osebnih vojaških vojnih invalidov in 17 670 uživalcev družinskih 
invalidnin. Invalidski dodatek je prejemalo 1555 osebnih invalidov in 5261 vdov 
in staršev padlih borcev. Opozoriti je treba na napako, ki jo je napravila Skup- 
ščina občine Tolmin, ki je v svojem poročilu za II. polletje 1967 (ZIV poročilo) 
navedla, da ima 498 uživalcev več, kot je pokazala anketa o uživalcih invalid- 
skega dodatka v mesecu maju 1968. Poprečni invalidski dodatek je znašal 
197,96 din, maksimalni dodatek za upravičence brez dohodkov pa 238 din 
(osebni invalidi) oziroma 216 din (družinski upravičenci). Tudi tu je treba opo- 
zoriti, da je poprečni invalidski dodatek zaradi dejansko nižjega števila užival- 
cev višji za 7,9%, kot ga izkazuje zaključni račun. Za invalidski dodatek je bilo 
porabljeno 16 192 188,90 din. 

O neustreznosti invalidskega dodatka in o nujnosti njegovega povečanja so 
večkrat razpravljali republiški odbor ZZB NOV Slovenije, občinske in krajevne 
organizacije borcev ter pristojni upravni organi na vseh ravneh. 

Sprejeta so bila skupna stališča, da je treba invalidski dodatek povečati na 
350 din za osebne in družinske invalidske upravičence, kar zagovarja tudi ta 
zakonski predlog. 

Sistemske spremembe invalidskega dodatka niso potrebne, treba pa je 
omiliti pogoje, zlasti sedanje cenzuse, ki ne ustrezajo več. 

Po zveznem zakonu je cenzus za osebne invalide 160 din, za družinske 
upravičence 145 din, za kmetijske dohodke pa je enoten cenzus 55 din na mesec. 

Po zveznem zakonu je invalidski dodatek odvisen od dohodkov upravi- 
čenca, zakonca in otrok ter staršev, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. 
Od tega načela odstopa zvezni zakon takrat, ko invalid živi na posestvu sorod- 
nikov (bratov, sester, starih staršev, tasta ah tašče). Po zakonskem predlogu 
naj bo invalidski dodatek odvisen le od dohodkov ožjih družinskih članov upra- 
vičenca in njegovih staršev, kajti v Sloveniji praktično ni več družin, ki zdru- 
žujejo bližnje in daljne sorodnike. Novi cenzusi dohodkov so v 3. členu zakon- 
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skega predloga z omilitvijo kriterijev za pridobitev invalidskega dodatka. Sicer 
pa se dohodki članov upravičenčevega gospodinjstva, ki ne izvirajo iz kmetijske 
dejavnosti, v zvezi z zakonodajo razmeroma ugodno obravnavajo: Dohodki iz 
delovnega razmerja z odbitkom 67 ®/o, pokojnina z odbitkom 70'%>. Celo pokoja 
nina upravičenca samega se upošteva z odbitkom 33'%. Teh kriterijev z zakon- 
skim predlogom ne spreminjamo, ker z republiškimi predpisi nikakor ne smemo 
poslabšati materialnega položaja sedanjih uživalcev. 

Dohodki od kmetijske dejavnosti se po zveznem zakonu obračunajo po 
katastru za leto 1964 s faktorjem 4, 2 ali 1. Razmerje med nekmetijskimi in 
kmetijskimi dohodki je v zakonu, ki ureja otroški dodatek, celo slabše. Ker je 
ekonomski položaj na kmetiji ugodnejši, je prav, da dobiva uživalec invalidnine, 
ki tam živi, nižji invalidski dodatek. 

Težje je rešiti vprašanje, kakšni cenzusi naj obveljajo za kmetijske dohodke, 
zlasti, če se bodo izračunali po katastrskem dohodku iz prejšnjega leta. V pri- 
merjavi z letom 1964 se je katastrski dohodek v naslednjih letih povečal za 
približno 2,27, konkretno pa 2 do 5-krat. Če bi se cenzus ravnal po poprečnem 
povečanju katastrskega dohodka, bi invalidski dohodek izgubilo pomembno 
število upravičencev. Pri predlaganem cenzusu 160 din izgubi pravico do inva- 
lidskega dodatka največ 130 upravičencev, od tega 50 upravičencev, katerih 
kmetijski dohodki presegajo 300 din na člana gospodinjstva. Vprašanje teh 
130 uživalcev invalidskega dodatka bo treba reševati pozneje, to je po spre- 
jetju zakona. Da jih izguba ne bi zadela takoj, je v zakonskem predlogu klav- 
zula, da se jim invalidski dodatek izplačuje do konca leta 1968. Cenzus 160 din 
je po mnenju republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo realen 
in v pravilnem razmerju do nekmetijskih dohodkov. 

Zakonski predlog predvideva povečanje invalidskega dodatka za 30 °/o, 
kadar gre za družno uživanje dodatka, namesto sedanjih 15 "/o. Povečanje je po 
mnenju republiškega odbora zveze združenj borcev NOV nujno, saj imamo v 
SR Sloveniji nekaj več kot 1300 primerov družnih uživalcev dodatka, za katere 
je invalidski dodatek nadvse pomemben vir za preživljanje. 

Druge oblike invalidskega varstva, ki jih ureja zakonski predlog, so ostale 
na ravni, ki jo določa zvezni zakon, \ 

Sredstva, ki so potrebna za realizacijo zakonskega predloga 

Ureditev invalidskega dodatka v smislu 3. člena zakonskega predloga 
zahteva znatno več sredstev kot smo jih za invalidski dodatek rabili doslej. 

Z upoštevanjem maksimalnega invalidskega dodatka 350 din, cenzusa za 
nekmetijske dohodke 200 din, cenzusa za kmetijske dohodke 160 din (katastrski 
dohodek preteklega leta) ter klavzulo, po kateri bodo nekateri dobivali invalid- 
ski dodatek do konca leta 1968, bomo v letu 1968 potrebovali za invalidski 
dodatek 25 083 251 din, za ostale oblike varstva vojaških vojnih invalidov (ki 
jih predlog zakona ne spreminja) pa 11 550 000 din. Skupno bomo potrebovali 
36 633 693 din. 

S predvideno ureditvijo invalidskega dodatka bomo obsegli 9604 invalid- 
skih upravičencev, ali 3286 več kot v letu 1967. 

V proračunu SR Slovenije je za vse oblike varstva vojaških vojnih invalidov 
za leto 1968 zagotovljeno 32 673 000 din. 
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Razlika med potrebnimi in na voljo danimi sredstvi za varstvo vojaških 
vojnih invalidov, ki bi jo bilo treba dodatno zagotoviti v proračunu SR Slove- 
nije, znaša 3 690 693 din, brez 7,8'%> valorizacije invalidskega dodatka v prvem 
polletju 1968 pa 3 335 943 din. 

Podrobnejša kalkulacija potrebnih in zagotovljenih sredstev za kritje stro- 
škov invalidskega dodatka, predvsem v drugi polovici leta 1968, je naslednja: 

1. Potrebna sredstva za invalidski dodatek v drugi polovici leta 1968 

Da bi bila kalkulacija potrebnih sredstev za invalidski dodatek kar se da 
objektivna, je sekretariat v mesecu maju 1968 opravil obsežno statistično akcijo 
o ekonomskem položaju vojaških vojnih invalidov. Zajela je vse vojaške vojne 
invalide (14 300), ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev invalidskega 
dodatka (določena starost, da niso v delovnem razmerju itd.). 

Popis je pokazal, da bomo potrebovali za invalidski dodatek v drugem pol- 
letju 1968 skupaj 16 248 000 din, upoštevajoč maksimalni dodatek 350 din ter 
cenzuse 200 din oziroma 160 din. 

Glede na različne vrste dohodkov invalidskih upravičencev bomo po- 
trebovali : 

Vrsta dohodkov 
vojaških vojnih invalidov 

Število vojaških 
vojnih invalidov, 

ki bodo 
upravičeni do 

invalidskega dodatka 

Potrebna sredstva 
za invalidski 

dodatek ' */• 
v drugem 

polletju 1968 

Vojaški vojni invalidi brez 
vseh dohodkov (maksimalni 
invalidski dodatek 350 din) 

Vojaški vojni invalidi 
z izvenkmetijskimi dohodki 
do 200 din 

Vojaški vojni invalidi 
s kmetijskimi dohodki 
do 160 din 

Vojaški vojni invalidi 
s kmetijskimi in nekmetijski- 
mi dohodki 

3434 

2078 

2420 

1672 

35,! 

21,6 

25,2 

17,4 

7 211400 

3 077 043 

3 986 955 

1 973 097 

44.4 

18,9 

24,5 

12,2 

SKUPAJ : 9604 100 % 16 248 495 100 °/o» 

Predvidena ureditev invalidskega dodatka bo zajela skupaj 9604 invalidskih 
upravičencev, ali 52 ®/» (3286) več kot v letu 1967. Pomembnejše kot tako veliko 
število novih invalidskih upravičencev pa je dejstvo, da nova ureditev invalid- 
skega dodatka bistveno izboljšuje položaj predvsem tistih upravičencev, ki 
imajo najnižje dohodke oziroma so sploh brez njih. Polni invalidski dodatek, 
ki ga je doslej dobivalo ca. 50 % invalidskih upravičencev, se bo namreč 
dvigal v poprečju za 63 %. 
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2. Sredstva, ki jih imamo za invalidski dodatek v letu 1968 

V SR Sloveniji trosimo iz leta v leto več sredstev za varstvo vojaških 
vojnih invalidov. Njihov obseg se je od leta 1963 do leta 1967 več kot podvojil 
(indeks 230). Seveda smo pri tem zaradi primerjav izvzeli tiste oblike varstva 
vojaških vojnih invalidov, ki jih v letu 1968 financira zveza (osebne in dru- 
žinske invalidnine, dodatek za postrežbo in tujo pomoč, ortopedski dodatek in 
stalni invalidski dodatek) ter tiste oblike varstva, ki so bile uvedene šele v 
letu 1967 (razlika do 100°/o nadomestila osebnih dohodkov, razlika do polne 
pokojnine za čas zdravljenja vojaških vojnih invalidov v stacionarnih zavodih, 
stroški za participacijo pri zdravstvenih zavodih, stroški za participacijo pri 
zdravstvenih storitvah). 

V mejah teh sredstev so izdatki za invalidski dodatek rasli hitreje kot 
izdatki za ostale oblike varstva vojaških vojnih invalidov. Razmerja 56 : 44 iz 
leta 1963 se je v letu 1967 spremenilo že v 62 : 38 v korist invalidskega dodatka. 

Porabljena sredstva 
0/ za ostale oblike „/ 

POrazijevnaarstvodStVa Porabljena sredstva od vseh ,^^^4 od vseh Leto voiaškiffvofnih za invalidski sredstev ( M 1ih v ' sredstev dodatek za varstvo J5LJ ,QX za varstvo invalidov wt letu 1968 wt 
financira 
republika) 

1964 15 336 579 8 609 954 56,1 6 726 625 43,9 
1965 18 935 683 10 941 243 57,7 7 994 440 42,3 
1966 24 108 258 14 506 468 60,2 9 601 790 39,S 
1967 26 288 729 16192 189 61,7 10 096 540 38,3 
Po- 
prečna 
letna 
stopnja 
rasti 5,5°/« 23,4 °/o 14,4 °/o 

Objektivno je težko oceniti za koliko se bodo v letu 1968 povečale postavke 
posameznih oblik varstva vojaških vojnih invalidov. Z dokajšnjo gotovostjo 
pa lahko ocenimo njihovo gibanje v globalu. 

Poprečna letna stopnja rasti sredstev za zdravstveno varstvo vojaških voj- 
nih invalidov (sem so vključeni tudi otroški dodatki, stroški zdravniških komisij 
ter PTT stroški), ki obsega vse oblike varstva vojaških vojnih invalidov, ki jih 
financira republika, razen invalidskega dodatka, znaša v zadnjih letih 14,4 ®/o. 
Dasi je izračunana za sorazmerno kratko razdobje, izraža realna gibanja. Do- 
pustnost njene ekstrapolacije v letu 1968 potrjuje dejanska poraba sredstev 
za zdravstveno varstvo vojaških vojnih, invalidov v prvih mescih leta 1968. 
To pomeni, da bomo v letu 1968 za zdravstveno varstvo vojaških vojnih inva- 
lidov potrebovali 11 550 000 din. 

V proračunu SR Slovenije je za leto 1968 zagotovljenih 29 673 000 din za 
celotno varstvo vojaških vojnih invalidov. Zdravstveno varstvo vojaških vojnih 
invalidov bo veljalo 11 550 442 din, ostanek 18 122 552 din pa lahko porabimo 
za invalidski dodatek. 

Število uživalcev invalidskega dodatka v zadnjih letih vztrajno raste. Po- 
prečna letna stopnja rasti od leta 1963 do leta 1968 je 3,9 %. Konec prvega 
polletja 1968 bi zato lahko pričakovali ca. 6390 uživalcev invalidskega dodatka. 

40 
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Leto 1963 1964 1965 1966 1967 
Poprečna 

letna 
stopnj a 

rasti 
število 
uživalcev 5412 5762 5829 6215 6318 3,9'/o 

Ker pa občine v pričakovanju novih predpisov o invalidskem dodatku 
v letošnjem letu večinoma ne odobravajo novih invalidskih dodatkov, bo šte- 
vilo uživalcev konec polletja 1968 (zaradi prekoračitve starih cenzusov, mi- 
gracij, umrljivosti ipd.) celo nižje, kot ob koncu leta 1967. Popis invalidskih 
upravičencev je pokazal, da je v mesecu maju 1968 prejemalo invalidski doda- 
tek 6248 vojaških vojnih invalidov. To število, zaokroženo na 6250, smo vzeli 
za osnovo kalkulacije potrebnih sredstev za invalidski dodatek v prvem pol- 
letju 1968. Z upoštevanjem obveznega povečanja invalidskega dodatka za 7,8 % 
zaradi porasta življenjskih stroškov v letu 1967, kar znese 624 750 din, bomo 
v prvem polletju 1968 potrebovali za 6250 invalidskih upravičencev 8 633 625 din 
za kritje stroškov invalidskega dodatka. 

V drugem polletju imamo za ureditev invalidskega dodatka na voljo 
9 488 927 din. K tej vsoti je treba prišteti še 3 000 000 din, ki so v proračunu 
SR Slovenije zagotovljeni izključno za povečanje invalidskega dodatka po 
novem zakonu o vojaških vojnih invalidih. Dejansko imamo na voljo za ureditev 
invalidskega dodatka v drugem polletju 1968, torej 12 488 927 din. 

Za ureditev invalidskega dodatka po predlogu zakona potrebujemo (točka 1.) 
16 248 495 din. Potrebujemo pa tudi še 201 131 din za izpolnitev obveznosti, ki 
jih določa klavzula predloga zakona. Ta bo veljala za približno 130 vojaških 
vojnih invalidov. Skupna sredstva, ki so potrebna za invalidski dodatek v 
drugi polovici leta 1968, so zato 16 449 626 din. 

Razlika med potrebnimi (16 449 626) in sredstvi, ki jih imamo (12 488 927) 
za ureditev invalidskega dodatka po predlogu zakona, je 3 960 693 din. Ta 
sredstva je treba dodatno zagotoviti v proračunu SR Slovenije za leto 1968. 

Zaradi velike razlike, ki jo kalkulacije izkazujejo, republiški odbor ZB 
NOV predlaga, da ne bi upoštevali določil zveznega zakona o obvezni valo- 
rizaciji invalidskega dodatka za prvo polletje 1968 (7,8 ®/o), marveč naj bi 
invalidski dodatek ostal v tem obdobju na ravni leta 1967. S tem bi prihranili 
624 750 din, potreba po dodatnih sredstvih za ureditev invalidskega dodatka 
pa bi se znižala na 3 335 943 din. 

Rekapitulacija: 

Potrebna sredstva za invalidski dodatek v prvem polletju 1968 na 
ravni leta 1967    

Potrebna sredstva za 7,8 °/o povečanje invalidskega dodatka v prvem 
polletju 1968 zaradi porasta življenjskih stroškov v letu 1967 

Skupaj potrebna sredstva za invalidski dodatek v prvem polletju 1968 

Potrebna sredstva za invalidski dodatek v drugem polletju 1968 po 
določilih predloga zakona .    

Potrebna sredstva za invalidski dodatek za izpolnitev klavzule 
predloga zakona    . . 

8 008 875 

624 750 

8 633 625 

16 248 495 

201131 
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Skupaj potrebna sredstva za invalidski dodatek v drugem pollet- 
ju 1968   

Skupaj potrebna sredstva za invalidski dodatek v celem letu 1968 

Potrebna sredstva za zdravstveno varstvo vojaških vojnih invalidov 
v celem letu 1968      

Skupaj potrebna sredstva za vse oblike varstva vojaških vojnih in- 
validov, ki jih v letu 1968 financira republika  

Razpoložljiva sredstva za vse oblike varstva vojaških vojnih 
invalidov v letu 1968    

Razlika med potrebnimi in razpoložljivimi sredstvi za varstvo voja- 
ških vojnih invalidov v letu 1968 — deficit  

Potrebna sredstva za 7,8!% valorizacijo invalidskega dodatka v 
prvem polletju 1968   

Potrebna dodatna sredstva po odbitku 7,8 °/o valorizaciji invalidske- 
ga dodatka v prvem polletju 1968   

POROČILO 

k tezam o razvoju in izpopolnjevanju sistema vzgoje in izobraževanja v SFRJ 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo je na 
seji dne 1. julija 1968 obravnaval teze o razvoju in izpopolnjevanju sistema 
vzgoje in izobraževanja v SRFJ, ki jih je zvezna skupščina dala v javno raz- 
pravo. 

V razpravi — označena je bila kot začetna, ker bo odbor intenzivneje in 
podrobneje obravnaval teze šele v jeseni — je bila na prvem mestu podčrtana 
ugotovitev, da nudijo teze le eno od možnih osnov za razpravo o konceptu siste- 
ma vzgoje in izobraževanja pri nas. Predstavljajo lahko le gradivo, katerega ob- 
ravnava naj pokaže, koliko in kako je za nas še aktualno izhodišče o enotnosti 
šolskega sistema in katere od tez so zanimive in sprejemljive za šolstvo na 
Slovenskem. Šele po razpravi bo zato mogoče oceniti, kakšen normativni akt 
— zakon ali resolucija — naj uredi sistem vzgoje in izobraževanja v Jugoslaviji. 
Ze zdaj pa kaže, da bo verjetno ustrezneje urediti ta sistem za vso Jugoslavijo 
le z resolucijo, republikam pa prepustiti, da s svojimi zakoni urede koncept 
šolstva na svojem ozemlju. 

Razprava o tezah bo zato morala biti organizirana tako, da bo ob racionalni 
porabi časa zagotovila čim tesnejši stik in koordinacijo med vzgojno-izobraže- 
valnimi zavodi, strokovnimi in znanstvenimi institucijami ter družbeno-poli- 
tičnimi skupnostmi in organizacijami. Posebej bo treba v javni razpravi zagoto- 
viti ustrezno udeležbo gospodarskih organizacij in njihovih združenj. Koordina- 
cijski odbor, ki je v ta namen že ustanovljen pri republiškem sekretariatu za 
prosveto in kulturo, bo moral vse potencialne udeležence javne razprave sezna- 
niti s programom posvetov, hkrati pa jim sproti posredovati tudi stališča, ki se 
bodo do tedaj oblikovala na posameznih posvetih. Prav bi bilo, da bi jih se- 
znanil tudi z vsemi strokovnimi mnenji in stališči, ki jih bodo sprejele stro- 
kovne in znanstvene institucije. 

40» 

16 449 626 

25 083 251 

11 550 442 

36 633 693 

32 673 000 

3 960 693 

624 750 

3 335 943 
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Odbor je menil, da le tako široko in koordinirano zasnovana javna raz- 
prava, ki bo zajela tako gospodarske kot tudi druge družbene sfere, lahko 
privede do eksaktnejše podobe našega šolstva in do odločitev, kakšen naj bo 
koncept in nadaljnji razvoj slovenskega šolstva. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil predsednico odbora dr. Ale- 
ksandro Kornhauser. 

St.: 402-67/68 
Ljubljana, 8. 7. 1968 

Odbor prosvetno-ku11urneg a zbora za znanstveno- 
raziskovalno delo in visoko šolstvo je na seji dne 1. julija 1968 
obravnaval teze o razvoju in izpopolnjevanju sistema vzgoje in izobraževanja 
v SFRJ, ki jih je zvezna skupščina dala v javno razpravo. 

Uvodoma so člani odbora ugotovili, da gre za začetno razpravo, s katero 
se odbor vključuje v obravnavo zveznih tez o razvoju in izpopolnjevanja 
sistema vzgoje in izobraževanja, predvsem v tisti del, ki govori o visokošolskem 
izobraževanju in z njim povezanim znanstveno-raziskovalnim delom. Pri tem 
so poudarili, da so lahko teze le eno od gradiv za osvetlitev in reševanje pro- 
blemov v zvezi z visokošolskim študijem. Zato je nujno treba povezati razprave 
o zveznih tezah, ki jih bo imel odbor v jeseni, z obravnavo osnutka zakona 
o visokem šolstvu in drugih vprašanj, ki so se zlasti v zadnjem času nanizala 
na visokošolskih zavodih. 

Besedilo tez o visokošolskem izobraževanju je dovolj splošno in široko, tako 
da med njim in sklepi Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj visokega 
šolstva in osnutkom zakona o visokem šolstvu ni nobene kolizije. Morda bo 
v kasnejših razpravah treba le natančneje opredeliti pomen nekaterih formu- 
lacij, da bi bilo popolnoma jasno, kaj se z njimi hoče povedati oziroma kako se 
namerava usmeriti nadaljnji razvoj visokega šolstva pri nas. 

V razpravi je bila posebej podčrtana nujnost, da se v razprave o tezah 
vključijo tudi predstavniki študentske organizacije, da bi s skupnimi napori 
skušali najti možnost, kako naj tudi zvezne teze prispevajo k uresničevanju 
postavljenih študentskih zahtev in predlogov. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil predsednika odbora dr. Leva 
Premruja. 

St.: 402-67/68 
Ljubljana, 8. 7. 1968 

POROČILO 

k poročilu posebne komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
za materialno sistemsko ureditev šolstva 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo je na 
skupni seji z odborom prosvetno-kulturnega zbora za znan- 
stveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo dne 1. julija 
1968 obravnaval poročilo posebne komisije izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije za materialno sistemsko ureditev šolstva, ki ga je republiški skupščini 
predložil izvršni svet. 
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Posebna komisija, ki jo je izvršni svet imenoval na seji dne 27. maja 1968, 
je imela nalogo, da prouči vse možnosti za zagotovitev manjkajočih sredstev 
za republiško izobraževalno skupnost, upoštevajoč stališča izvršnega sveta o 
materialnem položaju vzgoje in izobraževanja. Posebna komisija je na osnovi 
ocene vseh postavk letošnjega republiškega proračuna izdelala predlog ukrepov, 
s katerim naj bi republika zagotovila potrebna sredstva izobraževalni skupnosti 
SR Slovenije v letošnjem letu. Komisija v svoje delo ni vključila problemov 
financiranja šolstva v naslednjem obdobju. 

Odbora sta bila seznanjena tudi z dosedanjim delom komisije republiškega 
zbora in p r os ve tno-ku 1 tu r n ega zbora za pripravo predloga stališč o materialnem 
položaju vzgoje in izobraževanja. 

Na osnovi razprave sta odbora ugotovila: 
Stališča izvršnega sveta o materialnem položaju šolstva kot tudi ukrepi, 

ki izhajajo iz poročila njegove posebne komisije, predstavljajo resen pristop 
k reševanju materialnega položaja šolstva v republiki. Stališča izvršnega sveta 
kot eden najpomembnejših dokumentov za ureditev finančnih vprašanj vzgoje 
in izobraževanja pa morajo biti uresničeni v celoti, če naj dosežejo svoj namen. 

Iz predloženega poročila posebne komisije izvršnega sveta so razvidni viri 
republiških dopolnilnih sredstev za izobraževalno skupnost SR, Slovenije. Od- 
bora sta se strinjala s predloženim rebalansom republiškega proračuna kot tudi 
predlagano spremembo predpisov, ki bi zmanjšale obveznosti izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije, ter s prenosom dela presežkov lanskih republiških 
proračunskih dohodkov na izobraževalno skupnost SR Slovenije; s predloženimi 
ukrepi bi republika zagotovila za šolstvo v letu 1968 22 322 594 dinarjev dodat- 
nih sredstev. 

Pri tem sta odbora izrazila bojazen, da preostala sredstva občinskih skup- 
ščin ne bodo v celoti zagotovljena. Vse občine namreč ne kažejo pričakovane 
pripravljenosti, da bi v celoti poravnale svoj delež pri sanaciji šolstva, saj neka- 
tere še vedno pričakujejo izdatno pomoč republiške izobraževalne skupnosti, 
nekatere pa zaradi objektivnih razlogov svoje dolžnosti ne bodo mogle izpolniti. 
Tako bo po sedanjih približnih ocenah primanjkovalo okoli 7 milijonov dinarjev 
dodatnih sredstev občinskih proračunov. 

Zaradi takšne situacije bo delitev sredstev izobraževalne skupnosti SR Slo- 
venije ogrožena, saj nikakor ne bi bilo sprejemljivo, da bi samo ena zvrst šol 
dosegla 100 fl/o realizacijo svojih zahtevkov, druga pa bi — predvsem zato, ker 
nekatere občine premalo intenzivno rešujejo probleme financiranja temeljnih 
izobraževalnih skupnosti — ostale komaj pri sedanjih sredstvih. 

Odbora sta zato menila, da je edino razumno obravnavati in uresničevati 
stališča izvršnega sveta o materialnem položaju šolstva celovito, ne pa realizirati 
samo njihov del. Izvršni svet naj bi proučil še nadaljnje ukrepe, da bodo tudi 
občinske skupščine resneje in z večjo zavzetostjo uredile materialna vprašanja 
šol na svojih območjih. 

Odbora sta priporočila izobraževalni skupnosti SR Slovenije, da dopolnilna 
sredstva temeljnim izobraževalnim skupnostim deli po načelu selektivnosti, ne 
pa po starem načinu dotiranih občin. Dopolnilna sredstva naj prejmejo pred- 
vsem tiste občine, ki so pokazale največjo pripravljenost pri financiranju svojih 
šol, vključno s strokovnim šolstvom, nikakor pa naj ne bodo namenjeria takim 
občinam, ki šolstvu na svojih območjih niso posvečale dovolj skrbi in mu niso 
zagotovile osnovnih materialnih pogojev, pričakujoč dotacijo republike. 
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Odbora sta opozorila, da bo zmanjševanje 210/o rezerve temeljnih izobra- 
ževalnih skupnosti za polovico vplivalo na višino njihovih obratnih sredstev 
v prihodnjem letu, predvsem v prvih mesecih, ko se sredstva v proračune le 
počasi natekajo. 

Odbora sta za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora imenovala 
predsednika odbora za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo dr. Leva 
Premruja. 

Št.: 402-128/68 
Ljubljana, 5. 7. 1968 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

sprejeta na posvetovanju predstavnikov izvršnega sveta Skupščine SRS, komu- 
nalnih skupnosti socialnega zavarovanja, komunalnih zavodov za socialno zava- 
rovanje, zdravstvenih centrov in nekaterih zdravstvenih zavodov dne 10. 7. 1968 

I 

1. Skladi zdravstvenega zavarovanja delavcev v SR Sloveniji so zaključili 
leto 1967 s skupnim primanjkljajem 45,2 milijona dinarjev, kar pomeni občutno 
odstopanje od finančnih načrtov komunalnih skupnosti. Poglavitno prekora- 
čitev izdatkov predstavljajo povečani izdatki za zdravstveno varstvo, in sicer 
38,5 milijona dinarjev, ostalo odpade na prekoračitev denarnih dajatev in nado- 
mestil. 

2. Kljub ugotovitvi, da so v letu 1967 močno prekoračeni načrtovalni iz- 
datki za zdravstveno varstvo v delavskem zdravstvenem zavarovanju, je po- 
udariti, da je bilo za te namene potrošeno skoraj za 4 ®/o manj kot v letu 1966, 
čeprav za leto 1967 upoštevamo še udeležbo zavarovancev pri stroških za neka- 
tere oblike zdravstvenega varstva. Obseg zdravstvenega varstva se je gibal 
malo pod ravnijo iz leta 1966; zdravstveni zavodi pa so pri tem izkazali pri- 
manjkljaj v višini 18 milijonov dinarjev. 

3. Sanacija skladov zdravstvenega zavarovanja, to je kritje primanjkljaja 
iz leta 1967, je v celoti zagotovljena z rezervo, v štirih komunalnih skupnostih 
Da tudi s predpisom izrednega prispevka v letu 1968. Ugotoviti pa je treba, 
da je v nekaterih območjih in v nekaterih delovnih organizacijah nastal zaradi 
predpisa izrednega prispevka političen problem. 

4. Sanacija zdravstvenih zavodov, ki so v letu 1967 zaključili poslovanje 
s primanjkljajem, še ni urejena v celoti. Za večino zavodov v širšem območju 
Slovenije, ki so zaključili poslovanje z večjim primanjkljajem, so sanacijski 
načrti pripravljeni ali pa tik pred sprejemom. Za klinične bolnice v Ljubljani, 
ki imajo največji primanjkljaj, je sanacijski načrt sprejet in se konkretni ukrepi 
že izvajajo, čeprav bo izvajanje sanacijskih ukrepov trajalo dalj časa. 

II 

5. Dogovor glede elementov za načrtovanje dohodkov in izdatkov za leto 
1968, sprejet v mesecu oktobru 1967 na posvetovanju pri republiškem sekreta- 
riatu za zdravstvo in socialno varstvo, se je v glavnem realiziral s tem, da so 
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komunalne skupnosti po sestanku v mesecu marcu letos ponovno spremenile 
finančne načrte in povečale načrtovane dohodke, zmanjšale rezervo in povečale 
načrtovane izdatke za zdravstveno varstvo, da je bila dosežena zadovoljiva pri- 
marna delitev. 

6. Ob ugotovitvi, da se v letu 1968 načrtuje dobrih 710/# več sredstev za 
zdravstveno varstvo, kot je znašala realizacija v letu 1967, je poudariti, da je šlo 
povečanje predvsem v korist bolničnih zavodov, kar je v skladu s priporočili 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo in sklepi, sprejetimi 
na prej omenjenih posvetovanjih. 

7. Udeležba zavarovanih oseb (participacija) se je povečala in je določena 
bolj enotno v vseh komunalnih skupnostih, kot je bila v letu 1967, kar je po- 
sledica samoupravnih dogovorov med komunalnimi skupnostmi. 

8. Splošni sporazumi so sklenjeni v osmih komunalnih skupnostih, skle- 
njen še ni v komunalni skupnosti Kranj. Pogodbe so sklenjene ž večino zdrav- 
stvenih zavodov, večje težave so le v komunalni skupnosti Kranj in z bolničnimi 
zavodi v skupnosti Ljubljana. Splošni sporazumi in konkretne pogodbe določajo 
predvsem finančno delitev skladov zdravstvenega zavarovanja, premalo pa uve- 
ljavljajo odgovornost za uresničitev zdravstvenega varstva na določeni ravni, 
in pa nadzor nad izpolnjevanjem dogovorjenih obveznosti. 

9. Ugotoviti je treba, da se v letu 1968 bolj kot v prejšnjih letih spora- 
zumno urejajo vsa vprašanja tako v splošnih sporazumih kot v konkretnih 
pogodbah, saj doslej še ni bil sprožen noben arbitražni spor. Za vse to gre 
priznanje zdravstvenim centrom, komunalnim skupnostim in zdravstvenim 
zavodom. 

Pri sporazumevanju jih je ovirala odsotnost normativov in drugih stro- 
kovnih predpostavk, ki bi omogočali večjo objektivizacijo pri določanju obsega 
zdravstvenega varstva zavarovancev in cene zdravstvenih storitev. 

10. Večina skladov zdravstvenega zavarovanja posluje v I. polletju 1968 
s primanjkljajem, kar ni v skladu s priporočili Skupščine SR Slovenije. Po- 
sebno občuten je primanjkljaj v komunalnih skupnostih Celje in Novo mesto, 
po obračunu pa tudi v skupnostih Kranj, Ljubljana in Maribor. Potrebno je, 
da se zdravstveni centri in komunalne skupnosti takoj dogovorijo za konkretne 
ukrepe, ki bodo zaustavili nadaljnje deficitno poslovanje in zmanjšali doseda- 
nje primanjkljaje. 

III 

11. Osnovno izhodišče pri načrtovanju izdatkov za zdravstveno varstvo v 
letu 1969 je, da se ti izdatki povečajo, za enak odstotek na načrtovane izdatke 
v letu 1968, kot se za prihodnje leto načrtuje porast nacionalnega dohodka, se- 
veda pa je treba upoštevati takšno povečanje nacionalnega dohodka, kot se 
načrtuje na območju komunalne skupnosti. Tako določen obseg sredstev za 
zdravstveno varstvo se zagotovi iz naslednjih virov: 

a) glavni vir so sredstva skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev in 
kmetov, ki se nasproti letu 1968 povečajo v skladu s predvideno rastjo narod- 
nega dohodka; 

b) udeležba zavarovanih oseb (participacija) v stroških zdravstvenega var- 
stva, ki naj se uredi še bolj enotno v vsej SR Sloveniji, predvsem pa je treba 
temeljito proučiti njeno funkcijo in obliko; 
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c) družbeno-politične skupnosti naj zagotovijo enotnejše financiranje sploš- 
nih preventivnih in sanitarno-higienskih ukrepov, kar je upoštevati kot del 
skupnih sredstev za financiranje zdravstvene službe; 

č) pri virih financiranja je treba upoštevati tudi financiranje konkretnih 
zdravstveno preventivnih akcij s strani delovnih organizacij. 

12. V odnosih med skladi in zdravstvenimi zavodi je vedno bolj uveljavljati 
sistem plačevanja po enotnejšem vrednotenju opravljenega dela (sistem cen 
zdravstvenih storitev) ter bolj konkretno uveljaviti navodila, ki jih v ta namen 
dajejo pristojni republiški organi. 

13. Odločno je vztrajati na ustvaritvi rezerv v skladih zdravstvenega zava- 
rovanja, ker bodo le-te omogočile bolj tekoče plačevanje opravljenih storitev 
in povečale likvidnost skladov. 

14. Do sredine meseca septembra naj republiški zavod za socialno zava- 
rovanje in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo v sodelo- 
vanju s komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje pripravita konkretnejše 
izračune za financiranje zdravstvenega varstva v letu 1969 po posameznih 
komunalnih skupnostih v duhu teh stališč. 

IV 

V zvezi s sprejetimi ugotovitvami in stališči ter nakazanimi problemi je 
bilo dogovorjeno, da samoupravni in strokovni organi opravijo sledeče naloge: 

1. komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in regionalni zdravstveni 
centri: 

— analizirajo obseg zdravstvenega varstva, ki se letos izvaja za zavarovance 
na račun skladov posameznih komunalnih skupnosti in pripravijo predloge za 
njegovo ureditev v finančnih programih (virih financiranja) in pogodbah z 
zdravstvenimi zavodi v 1. 1969; 

— proučijo gibanja denarnih dajatev in probleme v tej zvezi ter pripravijo 
predloge za njihovo urejanje v prihodnjem letu. 

2. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter republiški 
zavod za socialno zavarovanje: 

— izdelata posnetek in oceno cene zdravstvenih storitev (bolniškega dne, 
splošnih in specialističnih pregledov ter zobozdravstvenih storitev), kakršna 
velja na podlagi letošnjih pogodb med komunalnimi skupnostmi socialnega 
zavarovanja in zdravstvenimi zavodi ter pripravita predloge za ureditev tega 
vprašanja v prihodnjem letu; 

— proučita funkcijo, oblike in višino participacij zavarovancev pri posa- 
meznih zdravstvenih storitvah v prihodnjem letu; 

— pripravita v sodelovanju s komunalnimi skupnostmi konkretnejše izra- 
čune za financiranje zdravstvenega varstva v letu 1969 po posameznih komu- 
nalnih skupnostih. 

3. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pripravi predloge 
o minimalnih obvezah občinskih skupščin do financiranja nalog splošne zdrav- 
stvene preventive. 

4. Republiški zdravstveni center: 
— pripravi okvirni program zdravstvenega varstva, kadrovske normative, 

osnove za kategorizacijo bolnišnic in predloge za preusmeritev nekaterih bol- 
niških kapacitet; 
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— izdela skupaj z regionalnimi zdravstvenimi centri organizacijo strokov- 
nega nadzora nad izvajanjem zdravstvenega varstva v posameznih zdravstvenih 
zavodih. 

POROČILO 

o obravnavi poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih 
zavodov v letu 1967 in ocene za leto 1968 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje so- 
cialno-zdravstvenega zbora je na skupni seji z odborom re- 
publiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko dne 
16. julija 1968 obravnaval poslovanje skladov zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvenih zavodov v letu 1967 in oceno za leto 1968. Osnova za razpravo sta 
bili poročili republiškega sekretariata za delo in poročilo republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev. 

Odbora sta bila seznanjena z ugotovitvami in stališči, sprejetimi na posve- 
tovanju predstavnikov izvršnega sveta, Skupščine SR Slovenije, komunalnih 
skupnosti in zavodov za socialno zavarovanje, zdravstvenih centrov in neka- 
terih zdravstvenih zavodov z dne 10. julija 1968. Nadalje sta bila seznanjena 
s stališči izvršnega sveta o obravnavani problematiki. Odbora sta se v načelu 
strinjal z omenjenimi ugotovitvami in stališči, kot tudi z ugotovitvami in za- 
ključki republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev. 

Iz razprave izhajajo še naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: 
Stališča o reševanju nekaterih aktualnih problemov zdravstvenega varstva 

in zdravstvenega zavarovanja, ki sta jih sprejela republiški zbor in socialno- 
zdravstveni zbor dne 3. novembra 1967, se počasi realizirajo. Še vedno ni rešeno 
vprašanje formiranja cen zdravilom od proizvajalca do potrošnika in vprašanje 
marž grosistov in lekarn. Problem formiranja cen zdravilom pri proizvajalcih 
ni mogoče rešiti v merilu republike, zato je republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo na ta problem opozoril pristojne zvezne organe, ki pa doslej 
na to pobudo še niso reagirali. Za rešitev problema marž je v pripravi predlog 
predpisa, po katerem naj bi republiški zavod za cene dobil pooblastila glede 
določanja marže. 

Sprejeti ukrepi za izboljšanje zobozdravstvenega varstva niso dali zaželenih 
učinkov. Problem zobozdravstvenega varstva je torej še vedno pereč, saj je 
čakalna doba pri večini zobnih ambulant izredno dolga. Zaradi omejenih sred- 

,stev za to obliko zdravstvenega varstva, premajhne stimulacije zobozdravstve- 
nih delavcev in negativnih učinkov participacije se problem še zaostruje. 

Praksa kaže, da je nujno treba temeljito proučiti vlogo in obseg participa- 
cije zavarovancev. Sedanji sistem participacije ne ustreza. Skladi zdravstve- 
nega zavarovanja bi morali v celoti nositi stroške zdravstvenih storitev, ki so 
v velikem interesu širše oziroma ožje družbene skupnosti. Soudeležba sklada 
bi morala temljiti na večjem ali manjšem interesu družbe za posamezne-oblike 
zdravstvenega varstva oziroma za posamezne zdravstvene storitve. 

Na nekaterih območjih je bil problem anuitet zadovoljivo rešen v tesnem 
sodelovanju zdravstvenih zavodov, zdravstvenih centrov in komunalnih skup- 
nosti z občinskimi skupščinami. Kjer pa tega problema niso rešili, se to nega- 
tivno odraža na poslovanju zdravstvenih zavodov. 
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Racionalnejša potrošnja sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo, ni 
pogojena le z ukrepi za izboljšanje organizacije tudi hospitalne zdravstvene 
službe, temveč od rešitve številnih strokovnih problemov zdravstvenega var- 
stva. Kljub neštetim opozorilom še vedno nimamo normativov in standardov 
za delo zdravstvenih zavodov. Tudi še ni povsem razčiščeno vprašanje, katere 
naloge naj opravlja osnovna, specialistična oziroma hospitalna zdravstvena 
služba. Nekatere naloge se namreč po nepotrebnem duplirajo oziroma se kori- 
stijo dražje oblike zdravstvenega varstva. Čimprej bi bilo treba rešiti status 
in vlogo kliničnega centra in rešiti vprašanje strokovnega nadzora nad delom 
zdravstvene službe, ki je neobhodno potreben. Tudi ni več mogoče odlašati 
s sprejetjem republiškega in regionalnih programov zdravstvenega varstva. 

Ni mogoče pričakovati, da bi čez noč lahko rešili vse probleme na področju 
zdravstvenega zavarovanja. Upoštevati pa je tudi treba, da dinamika družbeno- 
ekonomskega razvoja sproti poraja nove probleme. Nujno pa je, da se za reše- 
vanje problemov polno zavzamejo vsi pristojni in zainteresirani dejavniki, pred- 
vsem pa komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in zdravstveni centri, ki 
bi morali v celoti izkoristiti svoja pooblastila. Ne smemo odlašati z reševanjem 
nekaterih problemov v pričakovanju, da jih bodo sistemske spremembe same po 
sebi rešile. Zavzemamo se namreč za postopno odpravljanje obstoječih pomanj- 
kljivosti v sedanjem sistemu. 

Ob obravnavi izvajanja zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov je bila 
posebna pozornost posvečena obsegu pravic, financiranju zdravstvenega zava- 
rovanja, krogu zavarovancev, primanjkljajem iz preteklih let ter pobiranju in 
izterjavi prispevkov. Večina komunalnih- skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
kmetov je določila obseg zdravstvenega varstva na višji ravni, kot je bil pred 
uveljavitvijo zakona. Tak obseg pravic pa je terjal tudi dokaj visoko obreme- 
nitev zavarovancev — kmetov. 

Priporočilo, naj pavšalni prispevek kmetov ne presega 20'% dohodkov, pla- 
niranih iz naslova prispevkov od katastrskega dohodka, ni bilo realizirano, saj 
je večina komunalnih skupnosti predvidela s pavšalom skoraj enakovreden do- 
hodek skladov kot s prispevkom od katastrskega dohodka. Pri oceni take po- 
litike komunalnih skupnosti je treba upoštevati, da je v nekaterih skupnostih 
katastrski dohodek zelo nizek in da imajo številni zavarovanci — kmetje, ki 
imajo nizek katastrski dohodek, tudi druge neevidentirane dohodke, ki jih s 
prispevkom ni mogoče zajeti. 

Na nekaterih območjih kmetje — zavarovanci ob zamenjavi zdravstvenih 
izkaznic le-teh nočejo prevzemati in odklanjajo plačilo prispevka za zdravstveno 
zavarovanje. 

Temeljito je treba proučiti smotrnost prevzema evidentiranja in izterje- 
vanja prispevkov s strani komunalnih skupnosti kmetov. Po mnenju nekaterih 
bi bil tak prevzem umesten, če stroški ne bi bili bistveno večji, ker bi imele 
skupnosti boljšo evidenco, ki bi bila tudi osnova za eventualno uvedbo starost- 
nega zavarovanja kmetov. 

Odbora sta poudarila, naj pristojna republiška sekretariata pri izdelavi ana- 
lize 7-mesečnega poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev in 
kmetov ter zdravstvenih zavodov tudi ocenita rezultate naše politike na pod- 
ročju zdravstvenega varstva. 

Odbora sta menila, da je treba v septembru 1968 organizirati posvet z 
vsemi dejavniki, ki imajo določene naloge na podlagi uvodoma omenjenega 
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sklepa Skupščine SR Slovenije, sklepov izvršnega sveta in posveta pri iz- 
vršnem svetu z dne 10. julija 1968. Razčistiti je treba, kako je z realizacijo teh 
nalog, oziroma zakaj nekatere naloge niso izvedene. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko dr. Bogomilo Kranjc- 
Rošker. 

Št.: 022-139/68 
Ljubljana, 16. 7. 1968 

POROČILO 

o obravnavi poslovanja sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
za leto 1967 in ocena za leto 1968 

Odbor za invalidsko varstvo in i n v a 1 i d s k o - p o k o j- 
ninsko zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora jena 
seji dne 15. julija 1968 obravnaval poslovanje sklada pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja za leto- 1967 in oceno za leto 1968 na osnovi poročila repu- 
bliškega sekretariata za delo, poročila republiške skupnosti socialnega zavaro- 
vanja delavcev SR Slovenije. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da še poročilo republiškega sekretariata za 
delo omejuje fta obravnavo osnovnih značilnosti poslovanja sklada invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja za leto 1967 in oceno za leto 1968, ne obravnava 
pa osnovnih problemov sistema tega zavarovanja. Sistemske spremembe bodo 
namreč predmet posebne razprave v telesih skupščine predvidoma že jeseni. 
Skupina poslancev in strokovnjakov je že pripravila predlog za spremembe in 
dopolnitve sistema pokojninskega zavarovanja, ki je bil dan v pripombe šte- 
vilnim organom, organizacijam in posameznim strokovnjakom. 

Odbor je poudaril, da podatki o poslovanju sklada invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja v letu 1967 kažejo, da je za to leto značilna bolj umirjena rast iz- 
datkov sklada in večja usklajenost izdatkov z dohodki kot rezultat sprejetja 
nekaterih zveznih ukrepov in prizadevanj samoupravnih organov republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja. Pri oblikovanju dohodkov se je povečala ude- 
ležba povračil federacije in republike, kar je prispevalo k ugodnejšemu fi- 
nančnemu poslovanju sklada. Sklad je v preteklem letu imel še velike težave 
z obratnimi sredstvi za likvidno izplačevanje pokojnin. Ker s stopnjo prispevka 
določena sredstva niso zadoščala za tekoče izplačevanje pokojnin, je sklad upo- 
rabljal za kritje rednih izdatkov sredstva rezerv, ustvarjena pred uveljavitvijo 
sedanjega sistema, sredstva sklada, za reševanje stanovanjskih problemov upo- 
kojencev ter kreditna sredstva. Deficit iz leta 1967 je sklad v celoti pokril iz 
sredstev varnostne in valorizacij ske rezerve. 

Ugotovljeno je bilo, da je republiška skupnost socialnega zavarovanja de- 
lavcev realizirala sklep Skupščine SR Slovenije, sprejet dne 3. novembra 1967 
o usklajevanju pokojnin, priznanih v različnih časovnih obdobjih. Na podlagi 
102. člena temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju so bile upokojencem, 
ki so jim bile predvidene pokojnine po kategoriji delovnega mesta, povečane 
pokojnine za 14,0/o, pokojnine odmerjene po osebnem dohodku pred letom 1964 
pa so bile povečane za 5 oziroma 3 *V<>. Zaradi omejenih sredstev sklada inva- 
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lidsko-pokojninskega zavarovanja za leto 1968 republiška skupnost ni mogla 
v večji meri uskladiti pokojnin, priznanih v različnih časovnih obdobjih. 

Čeprav federacija ni določila najvišje meje prispevnih stopenj za socialno 
zavarovanje, smo lahko v letu 1968 v naši republiki namenili za potrebe soci- 
alnega zavarovanja in otroškega dodatka stopnjo prispevka v skupni višini 
19,3 %, od česar odpade na invalidsko-poko j ninsko zavarovanje 12,5%. S to 
stopnjo zbrana sredstva ne bodo zadoščala za kritje vseh obveznosti sklada v 
letu 1968. Angažirati bo zato treba del oročenih sredstev valorizacijske rezerve 
sklada v višini ca. 21,5 mio din. Podatki o poslovanju sklada v letošnjem letu 
kažejo, da so bila predvidevanja o dohodkih in izdatkih dokaj realistična in da 
bo sklad ob predvideni dinamiki dohodkov in izdatkov zaključil poslovanje v 
letu 1968 brez primanjkljaja, upoštevajoč angažiranje že omenjenih 21,5 mio 
din. Poudarjeno pa je bilo, da določena stopnja ne omogoča oblikovanja re- 
zervnih sredstev v tekočem letu. 

V letu 1968 je dosežena večja likvidnost sklada in se zato kaže v manjši 
meri potreba po najemanju premostitvenih kreditov za tekoče izplačilo po- 
kojnin. 

Odbor je ugotovil, da ni rešeno vprašanje sistema valorizacijskih količnikov 
tako za valorizacijo osebnih dohodkov, ki so podlaga za določanje pokojninske 
osnove kot za usklajevanje pokojnin z gibanjem življenjskih stroškov in druž- 
beno produktivnostjo dela. Federacija ni prepustila republikam sistema dolo- 
čanja teh valorizacij skih količnikov, zaradi česar republiški samoupravni organi 
socialnega zavarovanja ne morejo odpraviti anomalij, ki jih uporaba obstoječih 
količnikov povzroča v praksi. V tej zvezi je bilo posebej opozorjeno na neustrez- 
nost količnikov za valorizacijo osebnega dohodka. 

Odbor je bil ustno seznanjen s stališči, ki jih je izvršni svet sprejel ob 
obravnavi te problematike, in se je z njimi v celoti strinjal. 

Odbor je poudaril, da je treba Skupščini SR Slovenije čimprej predložiti 
predloge za spremembo in dopolnitev sistema pokojninskega zavarovanja, ker 
z dosedanjimi ukrepi nismo odpravili osnovnih protislovij v tem sistemu. 

Odbor je kritično ocenil dejstvo, da federacija še vedno ni izpolnila svojih 
obveznosti po 116. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju za 
drugo polletje 1965 in za leto 1966. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Adolfa Šarmana. 

Št.: 402-115/68 
Ljubljana, 16. 7. 1968 

POROČILO 

k raziskovalni nalogi »Skupščina občine, njene naloge, organizacija 
in metode dela« 

Odbor za komunalni sistem organizacijsko-političnega zbora je na seji dne 
12. junija 1968 obravnaval poročilo o raziskovalni nalogi: »Skupščina občine, 
njene naloge, organizacija in metode dela«. 

Odbor je bil mnenja, da se poročilo o raziskovalni nalogi, ki jo je izdelala 
pravna fakulteta univerze v Ljubljani, predloži zboru v obravnavo in da obenem 
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zboru sporoči tudi svoja mnenja glede posameznih vprašanj obravnavane pro- 
blematike ter tako sproži predhodno obravnavo v zboru. 

Predhodna obravnava na seji zbora naj določi osnovne usmeritve za do- 
končno oblikovanje stališč, ki naj jih organizacijsko-politični in republiški zbor 
sprejmeta na svojih prihodnjih sejah, glede skupščine občine, njenih nalog, 
organizacije in metod dela. 

V razpravi je prevladalo večinsko mnenje, da ustavna koncepcija občine 
ni v celoti zaživela. Na oblikovanje občine, zlasti pa na njeno funkcijo, vplivajo 
spremembe, ki nastajajo v odnosih med federacijo in republiko. Odbor ugo- 
tavlja, da za realizacijo v ustavi začrtane koncepcije ni bilo dovolj storjenega; 
zlasti so širše družbeno-politične skupnosti občino in njeno organizacijo pojmo- 
vale kot svojo najnižjo enoto ter so jo zato spreminjale v objekt, nad katerim 
izvršujejo svojo oblast, organe občine pa dejansko postavljale v vlogo izvrše- 
valca svojih odločitev. Da bi bilo zadoščeno občinski samoupravi oziroma avto- 
nomiji s formalne strani, pa so širše družbeno-politične skupnosti ne samo do- 
puščale, temveč celo predpisovale razpravljanje in odločanje v že vnaprej po- 
stavljenih okvirih oziroma nakazanih možnih rešitvah. Organi občine so se 
zato v svoji dejavnosti pojavljali kot oblika, katera naj zaradi formalnosti potrdi 
že sprejete odločitve, za primer negativne odločitve pa je bilo tudi poskrbljeno 
s strani širših družbeno-političnih skupnosti. Čeprav se je začel uspešen proces 
v razreševanju odnosov med republiko in federacijo v zadnjem času, zlasti na 
področju zakonodajne pristojnosti, kjer je federacija pričela prepuščati repu- 
blikam v odločanje zadeve iz posameznih področij, se v občinah ni skoraj nič 
spremenilo. Tak proces se namreč še ni pričel na relaciji republika — občina. 

Prenašanje pristojnosti oziroma nalog na občine pa naj ne postane samo 
decentralizacija oblasti oziroma prenašanje nalog, temveč nova kvaliteta, ki naj 
prejšnjo tipično državo s prisilo nadomesti, to pa pomeni, da je treba ustvariti 
pogoje, da se zadeve rešujejo na drugačen spremenjen način, se pravi nepo- 
sredno po občanih. Glede tega pa je občina taka družbeno-politična skupnost, 
kjer je edino realno mogoče doseči, da občani kar najneposredneje odločajo, in 
izvesti v največji meri možno neposredno kontrolo občanov. 

Odbor ugotavlja, da se pojavljajo težave, zlasti glede vprašanja razmejitve 
nalog med občino in republiko. Razprava na seji odbora je pokazala, da se 
občinam prepuščajo številne naloge, katerih pa občina v celoti ne more izvrše- 
vati iz različnih razlogov, tako na primer so nekatere naloge take narave, da v 
celoti spadajo v pristojnost republike, za izvrševanje drugih nalog pa občina 
nima dovolj sredstev za njihovo izvrševanje. Raziskava je pokazala, da se pri 
sedanjem sistemu financiranja in pri sedanji temeljni razmejitvi odnosov med 
družbeno-političnimi skupnostmi odborniki občinskih skupščin zlasti zavzemajo 
za to, da se v občini urejajo le tiste zadeve, ki neposredno prizadevajo potrebe 
občanov in sicer so to komunalne zadeve, stanovanjska izgradnja, obrt, urba- 
nizem, turizem, kmetijstvo, kakor tudi problemi zaposlovanja. Prenašanje vseh 
drugih zadev na občine ni v skladu s sedanjimi njenimi možnostmi, tako fi- 
nančnimi kot kadrovskimi. Na teh področjih pa naj bi bila občina res samo- 
stojna in avtonomna. Federacija in republika pa naj bi ne posegali v take na- 
drobnosti urejanja, zaradi katerih bi bile vse nadaljnje odločitve v občini zgolj 
formalne narave. 

Razmejitev nalog med federacijo in republiko, zlasti na področju zako- 
nodaje bo nedvomno vplivalo tudi na odnose, ki nastajajo med tema dvema 
družbeno-političnima skupnostima in občino. Pri tem odbor poudarja, da ni 
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mogoče na občine prenašati posameznih nalog, ne da bi se predhodno zagotovilo 
oziroma ustvarilo pogoje za uspešno izvrševanje teh nalog v občinah. Odbor je 
poudaril, da pri prenašanju ne gre samo za decentralizacijo, temveč mora iti 
tudi za kvalitetne spremembe, to je za upravljanje zadev na samoupravni 
osnovi. 

Dokler se ne bo rešilo nekaterih osnovnih vprašanj, to je zlasti financiranje, 
naj bi republika reševala po regijah zlasti vprašanja srednjega in njemu po- 
dobnega šolstva, zdravstva in socialnega zavarovanja ter kulture. Področje go- 
spodarstva sodi med naloge republike in federacije, saj na gibanje gospodarstva, 
razen ustanovitve in zaposlovanja ter vplivanja na sklade skupnih rezerv ob- 
čine, nimajo bistvenega vpliva, temveč je ta vpliv pomemben izven občine. 

Ker sedanji sistem financiranja ni mogoče čez noč spremeniti, obstoječe 
stanje pa kaže, da ni mogoče še nadalje zavlačevati z nekaterimi rešitvami, je 
bil odbor mnenja, naj se financiranje srednjega šolstva prenese na republiko. 
Prav tako naj se prenese na republiko celotno financiranje milice in financiranje 
pravosodnih institucij. S temi spremembami se ne posega v samoupravnost ob- 
čine, temveč le omogoči pravilnejše in racionalnejše dodeljevanje sredstev, zlasti 
ker so na teh področjih že izoblikovani kriteriji in normativi, ki niso in ne 
morejo biti odvisni od specifičnosti v občini. 

Tudi republika naj tako, kot je federacija s posebnim zakonom določila, da 
naj občinska skupščina s svojimi akti določi pristojnosti svojih organov (svetov, 
komisij, odborov in uprave) ter zavodov v vseh tistih zadevah, kjer je v posa- 
meznem zakonu oziroma predpisu določeno, da gredo pristojnosti občinski skup- 
ščini oziroma njenim organom. Obvezno naj bi občinska skupščina razpravljala 
le o tistih zadevah, kjer je določeno, da mora biti odločitev sprejeta na sejah 
obeh zborov. Pri sprejemanju vseh predpisov v bodoče, bi se tega načela morale 
obvezno držati tako republika kot federacija, kajti le tako bo mogoče občinsko 
skupščino tudi s te strani razbremeniti pogostokrat tipično administrativnega 
dela in ji omogočiti, da res postane najvišji samoupravni in oblastveni organ 
v občini. Kajti le tako bo lahko prevzemala na sebe tudi naloge, ki ji gredo po 
ustavi. 

Hitre rešitve zahteva problem vplivanja občanov v občini in njihovih orga- 
nov, zlasti občinske skupščine na funkcioniranje in razvoj komunalnih in drugih 
delovnih organizacij, ki vrše dejavnosti posebnega družbenega pomena. Pojem 
posebnega družbenega pomena ni definirana. Pojavljata se dve skrajnosti in 
sicer zahteva po absolutni samostojnosti teh delovnih organizacij (enak tretma 
kot na področju gospodarstva), druga skrajnost pa zahteva absolutno odvisnost 
teh delovnih organizacij od občine in občanov. 

Nesporno je, da te delovne organizacije vrše dejavnosti, ki so nujno po- 
trebne za normalno delo in življenje v občini, da oceno njihove kvalitete in 
cene ni mogoče prepustiti trgu. Ni izdelan sistem kreditiranja teh dejavnosti, 
kakor tudi ne zajemanja sredstev od neposrednih potrošnikov. Vpliv predstav- 
nikov družbenih skupnosti tam, kjer ti so, ni v zadostni meri izoblikovan, prav 
tako pa tudi ni izoblikovana njihova odgovornost, pa tudi ne politika v občini, 
za katero naj se ti predstavniki v delovnih organizacijah zavzemajo. Ne samo za 
komunalne delovne organizacije, temveč tudi za druge delovne organizacije po- 
sebnega družbenega pomena, je v sedanjem času verjetno najuspešnejše, da se 
prepusti občini možnost, da sama poišče oziroma izoblikuje oblike, s katerimi 
bo vplivala na delovne organizacije posebnega pomena. Brez dvoma pa je, da 
je takim delovnim organizacijam treba zagotoviti sredstva, za osebne dohodke, 
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za sklade, kot tudi sredstva za investicijska vlaganja po programu, ki je sprejet 
v občini. 

V razpravi na seji odbora je prevladovalo večinsko mnenje, da naj bo 
občinska skupščina dvodomna, saj le tako lahko izpolnjuje svojo nalogo, uskla^ 
j uje interese raznih struktur v občini, med seboj koordinira razvoj na posa- 
meznih področjih in oblikuje stališča glede vprašanj, ki so pomembna za de- 
lovnega človeka, njegove Asociacije in občana. Ob tem pa so bili razpravljajoči 
mnenja, da je treba odpraviti dominantno vlogo občinskega zbora oziroma po- 
staviti oba zbora v enakopraven položaj. Ne glede na naloge, ki so že dosedaj 
bile v pristojnosti zbora delovnih skupnosti, je treba imeti pred očmi še nove 
pristojnosti, ki bodo nedvomno z razmejitvijo pristojnosti med federacijo in 
republike ter republiko in občino prišle v pristojnost občine, poleg tega pa bo 
vloga zbora delovnih skupnosti vse pomembnejša pri koordiniranju dela s po- 
sameznimi samoupravnimi oziroma interesnimi skupnostmi. 

Tisti, ki- so menili, da naj bi imela občinska skupščina le en zbor, so na- 
števali predvsem naslednje razloge: ni mogoče ločevati področij, struktura v 
obeh zborih je enaka, v dejanskem izvajanju se oba zbora stapljata in le zaradi 
formalnosti je izpeljano ločeno glasovanje, enodomnost narekuje tudi racio- 
nalnost in ekonomičnost. 

Občinsko upravo je treba osamosvojiti, jo potegniti iz inkognitosti ter po- 
staviti tako, da bo tudi ona za svoje delo strokovno in politično odgovorna. Zato 
je potrebno, da se v upravnem delu točno opredelijo lastne naloge občine in 
naloge, ki jih občinska uprava opravlja na podlagi predpisov republike in fe- 
deracije. V organizaciji občinske uprave je potrebno zato to dvojnost nalog 
upoštevati. 

Nekateri podatki kažejo, da občinski upravni organi vršijo okoli 70% vseh 
opravil po predpisih republike in federacije. Te naloge se izvršujejo z različnimi 
učinki. Izvrševanje nekaterih pa se celo opušča. Opaža se, da zaradi raznovrstne 
organizacije občinske uprave niti ni mogoče izvrševati vseh nalog, zaradi tega 
bi kazalo sprejeti republiški zakon o načelih za organizacijo občinske uprave. 
Z zakonom bi bili določeni minimalni pogoji, ki jih je treba pri organizaciji 
občinske uprave upoštevati zato, da se lahko zagotovi izvrševanje republiških 
in zveznih predpisov. 

Št.: 020-35/68 
Ljubljana, 12. 7. 1968 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona o gospodarskih sodiščih 
(Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je republiški zbor Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 18. julija 1968 sprejel 
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ODLOK 

o določitvi števila in. izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani 

I. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani ima 161 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 

AKICKI Vladimir, inštruktor tehnično informativne službe, »Izolirka«, to- 
varna izolacijskega materiala, Ljubljana; 

ALlC inž. Božo, načelnik oddelka za gospodarstvo, skupščina občine Ljub- 
ljana-Moste-Polj e; 

ANZlC inž. Cilka, strokovni svetovalec za sadjarstvo in vinogradništvo, 
republiški sekretariat za gospodarstvo; 

ARMIČ inž. Stojan, samostojni svetovalec za raziskovalno delo, republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo, Ljubljana; 

BALANC Franci, programer in analitik poslovanja, tovarna gumijevih 
izdelkov »Sava«, Kranj; 

BELlC inž. Avgust, vodja oddelka za specialne elektronke in kontaktnike, 
inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko, Ljubljana; 

BELOPAVLOVIC inž. Danica, taksator-projektant, gozdno gospodarstvo 
Novo mesto; 

BENCINA Marija, računovodja, stanovanjsko podjetje Kočevje; 
BOGATAJ Cveto, šef proizvodnje, »Elma« tovarna elektromateriala, Ljub- 

ljana-Crnuče; 
BOGATAJ Vladimir, v. d. direktorja poslovalnice Fersped, združeno že- 

lezniško transportno podjetje, transportno podjetje Ljubljana; 
BOLE Vladimir, direktor biroja, združeno železniško transportno podjetje, 

turistično transportni biro Ljubljana; 
BOZlC Nada, računovodja, gostinsko podjetje kavarna »Evropa«, Ljubljana; 
BREZAN Jože, sekretar, Agrokombinat Barje, Ljubljana; 
BREZNIK Kati, šef materialnega knjigovodstva, »Energoinvest«, tovarna 

transformator j ev, L j ubij ana-Crnuče; 
BRISKI Lojze, načelnik, uprava inšpekcijskih služb, Ljubljana; 
BURNIK Janko, upravitelj, zdravstveni dom Jesenice; 
BUTINA dr. Miha, vodja ekonomsko analitičnega sektorja, republiški zavod 

za socialno zavarovanje, Ljubljana; 
CESAR Jože, upokojenec, Ljubljana, Pot na Golovec št. 9; 
CESTNIK Josip, samostojni raziskovalec v raziskovalnem oddelku razvoj- 

nega sektorja, strojna tovarna Trbovlje; 
CACOVlC inž. Franc, vodja oddelka za masivne konstrukcije in modele, 

zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana; 
CERNIVEC Ladislav, obratovodja proizvodnje, tovarna kleja, Ljubljana; 
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ČEŠNOVAR Vladimir, vodja nabavnega sektorja, Kolinska tovarna hranil, 
Ljubljana; 

ČOZ Stane, vodja splošnega oddelka, komunalno podjetje »Snaga«, Ljub- 
ljana; 

DA DAMOS Kosta, tehnični svetovalec v proizvodnji, Titovi zavodi Li- 
tostroj, Ljubljana; 

DIMNIK Ciril, upravnik, vodja komercialne službe, tehniška založba Slo- 
venije, Ljubljana; 

DOBROTA Vladimir, premoženjsko pravni referent, skupščina občine Ljub- 
1 j ana-Moste-Polj e; 

DOLGAN Alojz, pravni referent, železarna Jesenice, Jesenice; 
DOLINAR Marjan, obratovodja oplemenitilnice, bombažna predilnica in 

tkalnica Tržič; 
DOLŽAN Branko, pravni svetovalec, gradbeno podjetje »Tehnika«, Ljub- 

ljana; 
DRASLER Vekoslav, tehnični vodja, »KIP«, keramika in pečarstvo, Ljub- 

ljana; 
DRAZUMERIC Miro, referent v pripravi dela I., IMP, industrijska mon- 

tažno podjetje, Ljubljana; 
DVORAK inž. Vendelin, upokojenec, stanuje v Ljubljani, Pražakova 

št. 1 l/I.; 
ERMENC Stane, vodja brezalkoholnega sektorja »Slovenija-vino« Ljub- 

ljana; 
ERZIN Pavle, direktor tehničnega sektorja, Contal, izvoz-uvoz — tehnična 

trgovina, Ljubljana; 
FETIH Mirko, strokovni sodelavec za pravna vprašanja, poslovno zdru- 

ženje za trgovino1, Ljubljana; 
FLORJANIČ Hano, pomočnik direktorja sektorja. Koteks-Tobus, import- 

export, Ljubljana; 
FOJKAR Breda, sekretar, trgovsko izvozno podjetje za domačo in umetno 

obrt »Dom«, Ljubljana; 
FRANCeSKIN Karel, načelnik oddelka za gospodarstvo, gradbene in komu- 

nalne zadeve, skupščine občine Jesenice; 
FRELIH dr. Ivo, direktor splošnega sektorja, »Slovenija-avto«, trgovsko 

podjetje, Ljubljana; 
GAŽPERIN Jelka, davčni inšpektor, skupščina občine Radovljica; 
GERMOVŠEK Bogo, sekretar, trgovsko izvozno in uvozno podjetje z elek- 

trotehničnim materialom »Elektrotehna«, Ljubljana; 
GNIDOVEC Albin, šef administracije, industrija platnenih izdelkov »In- 

duplati«, Jarše; 
GOLE-BEVC Ana, referent za plan in analize, skupščina občine Kočevje; 
GOLOB Peter, direktor šolskega obrata, gostinski šolski center, Ljubljana; 
GORSE Nada, svetovalec-analitik za področje kulture, republiški sekreta- 

riat za prosveto in kulturo; 
GRCA Andrej, direktor, zavod za izmero in kataster zemljišč, Novo mesto; 
GREGORIN Dušan, energetik za prenos in razdeljevanje energije, poslovno 

združenje energetike SR Slovenije, Ljubljana; 
GRIČ AR Stane, kalkulant, tovarna karoserij »Avtomontaža«, Ljubljana; 
GUNČAR Alojz, komercialni direktor, investicijski biroji Trbovlje; 

41 
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HABE Ciril, vodja raziskave trga, tovarna gumijevih izdelkov, »Sava«, 
Kranj; 

HARTMAN Pavle, vodja analitsko-kontrolne službe, veleblagovnica »Na- 
ma«, Ljubljana; 

HEGLER Tone, vodja oddelka za inozemski turizem, SAP, prometno pod- 
jetje, Ljubljana; 

HERIC Miran, vodja splošnega sektorja, Kolinska tovarna hranil, Ljubljana; 
HRIBAR inž. Andrej, šef za investicije, »Lek«, tovarna farmacevtskih in 

kemičnih izdelkov, Ljubljana; 
HRIBERNIK Radoš, vodilni projektant, »Projekt« — nizke zgradbe, Ljub- 

ljana; 
HUDOVERNIK Ciril, pomočnik direktorja podružnice, služba družbenega 

knjigovodstva, podružnica 515, Kranj; 
JAMNIK Lojze, direktor, gostinsko podjetje »Daj-Dam«, Ljubljana; 
JANČAR Albin, upokojenec, Ljubljana, Pot na Rakovo jelšo št. 52; 
JERKlC inž. Maver, vodja tehničnega oddelka, podjetje za stanovanjsko in 

komunalno gospodarstvo, Kranj; 
JORDAN Silvo, pomočnik direktorja medkrajevnega potniškega prometa, 

Ljubljana-transport, komunalno podjetje za izvrševanje prevoznih in delav- 
niških uslug, Ljubljana; 

KACIN Marija, šef poslovalnice za Azijo in Afriko, »Intertrade«, podjetje 
za mednarodno trgovino, Ljubljana; 

KALABlC Breda, gospodarsko pravni referent, skupščina občine Jesenice; 
KAVČIČ Marjan, direktor sektorja skladišč, špedicije in prevozov. »Me- 

talka«, trgovsko izvozno in uvozno podjetje z izdelki črne in barvne metalurgije, 
kovinskim in tehničnim blagom, stroji in industrijsko opremo, Ljubljana; 

KAVŠEK Martin, direktor, trgovsko podjetje »Bonboniera« Ljubljana; 
KEMPERLE Anton,' računovodja, lesno industrijsko podjetje »Cešnjica«, 

Železniki; 
KERŠEVAN Nuša, poslovni sekretar, »Slovenijales«, podjetje za izvoz, uvoz 

in notranji trg lesa in lesnih izdelkov, Ljubljana; 
KERŽAN Slavka, analitik, skupščina občine Ljubljana-Moste-Polje, Ljub- 

ljana; 
KLUN Franc, vodja splošnega sektorja, tovarna kovinske galanterije, Ljub- 

ljana; 
KOBE inž. Marjanca, vodja oddelka za raziskavo kvalitete, združeno pod- 

jetje Iskra Kranj, organizacija: zavod za avtomatizacijo, Ljubljana; 
KOCEVAR Jože, tehnični vodja tovarne kondenzatorjev, združeno podjetje 

Iskra Kranj, organizacija: tovarna kondenzatorjev, Semič; 
KODELA-STOVICEK inž. Vida, vodja analize trga, »Svilanit«, tekstilna 

tovarna Kamnik; 
KOHNE inž. Emil, tehnični vodja obrata, Zasavski premogovniki Trbovlje, 

rudnik Hrastnik; 
KOKOT inž. Konrad, pomočnik šefa montaž, »Termika«, industrijsko in 

montažno podjetje za izolacijo, Ljubljana; 
KOLBEZEN Stanko, komercialni direktor, IMP, industrijsko montažno pod- 

jetje, Ljubljana; 
KOMPARE Stane, vodja splošnega sektorja, komunalni servis, Kranj; 
KOPRIVEC Albina, računovodja, Ljubljanske opekarne, Ljubljana; 
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KORITNIK Ambrož, pravnik, trgovsko podjetje s tehničnim blagom »Jugo- 
tehnika«, Ljubljana; 

KOSELJ Anton, v. d. obratovodja elektro vzdrževan j a, železarna Jesenice; 
KOVAČ Janez, šef ključavničarske delavnice, »Instalacija«, montažno pod- 

jetje, Ljubljana; 
KRAMAR Anica, direktor gospodarskega računskega sektorja, tovarna elek- 

troporcelana, Izlake; 
KRŽAN Ivan, direktor finančnega sektorja, poslovno združenje proizvajal- 

cev tekstila in konfekcije Modna hiša, Ljubljana; 
KUMSE Iva, sodelavec za gospodarski sistem, republiški sekretariat za 

finance, Ljubljana; 
KURE inž. Jože, vodja sektorja za mehanizacijo, gozdno gospodarstvo Novo 

mesto; 
LAH Anka, vodja analitsko-statistične službe, skupščina občine Domžale; 
LAMPRET Rudi, sekretar, »Avtopromet Gorenjska«, Kranj; 
LAPAJNE Franc, načelnik oddelka za gospodarstvo in komunalne zadeve, 

skupščina občine Ribnica; 
LAVRlC Tanja, referent za proizvodnjo, kmetijska zadruga »Krka«, Novo 

mesto; 
LEBAR Peter, strojni tehnik v fizikalnem oddelku, zavod za raziskavo mate- 

riala in konstrukcij, Ljubljana; 
LEBEN Vladimir, vodja investicij in vzdrževanja, »Tonosa«, tovarna triko- 

taže in nogavic, Ljubljana-Savlje; 
LEGIŠA Milan, pravnik za pravno-gospodarske predpise in stanovanjsko 

izgradnjo, združeno podjetje za PTT promet Ljubljana, podjetje za PTT promet 
Ljubljana; 

LIPPAI dr. Viljem, samostojni svetovalec za pravne zadeve, republiški se- 
kretariat za zdravstvo in socialno varstvo, Ljubljana; 

LOšTRK Ančka, glavni finančni knjigovodja, kmetijska gozdarska zadruga 
»Sora«, Žiri; 

LOVŠIN inž. Ignacij, višji strokovni sodelavec za živinorejo1, kmetijski za- 
vod, Ljubljana; 

IAJ Iv A NC Mara, šef izpostave, komunalni zavod za socialno zavarovanje 
Ljubljana, izpostava Kamnik; 

LUKŠA Dušan, sekretar, časopisno podjetje »Delo«, Ljubljana; 
MALI Jože, šef gospodarsko-računskega sektorja, gozdno gospodarstvo 

Bled; 
MARTINClC Dušan, tehnični vodja, Izolit, montažno podjetje, Ljubljana; 
MARTINČIČ Franc, šef kadrovskega oddelka, veletrgovina »Astra«, Ljub- 

ljana; 
MATIC Jovan, vodja računovodstva, »Grand hotel Toplice«, Bled; 
MEJAC Vlado, direktor, »LIKO«, lesno industrijski kombinat Vrhnika; 
MESlC Stane, sekretar, občinski komite ZKS Tržič; 
MIHEVC Jože, ravnatelj, osnovna šola, »Oskar Kovačič«, Ljubljana; 
MIKLIC Joža, direktor finančnega sektorja, »Krka«, tovarna zdravil, Novo 

mesto; 
MLAKAR Damijan, referent za gojenje gozdov, gozdno gospodarstvo Novo 

mesto; 
MOHORIC Anton, vodja prodajnega oddelka, združeno podjetje »Iskra« 

Kranj, organizacija: tovarna elektromotorjev »Železniki«; 
41» 
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MUHAR Tinka, vodja splošno-kadrovskega sektorja, veletrgovina »Astra«, 
Ljubljana; 

NAGLIČ Miroslav, tajnik, fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geode- 
zijo, Ljubljana; 

OBLAK Janko, obratovodja kodravke, Gorenjska predilnica, Skofja Loka; 
ORLIC Slavo, občinski sodnik za prekrške, skupščina občine Metlika; 
PECAR Albin, pravni referent, tovarna dekorativnih tkanin, Ljubljana; 
PETRlC Franc, pomočnik direktorja, »Javna skladišča«, podjetje za pre- 

tovor na železniških postajah in za skladiščenje blaga, Ljubljana; 
PETRIČ inž. Jože, pomočnik direktorja, »Agroprogres«, podjetje za inozem- 

ska zastopstva, Ljubljana; 
PIRNAR Dušan, sekretar, »Ljubljana-transport«, komunalno podjetje za 

izvrševanje prevoznih in delavniških uslug, Ljubljana; 
PLATNER Jože, strokovni sodelavec v poslovnem sekretariatu, jugoslo- 

vanska banka za zunanjo trgovino, filiala Ljubljana; 
POLAK Ivan, vodja kreditnega oddelka, Kreditna banka in hranilnica 

Ljubljana; 
POLC Majda, vodja gospodarsko računskega sektorja, industrijsko pod- 

jetje »Mehanika«, Trbovlje; 
POVŠE Rudi, direktor, obrtno podjetje »Strojno mizarstvo«, Šentvid pri 

Stični; 
POZEK Miro, vodja splošno kadrovskega sektorja, tovarna sanitetnega ma- 

teriala, Vir pri Domžalah; 
PRAPROTNIK Branko, sekretar, tovarna vijakov »Plamen«, Kropa; 
PREZELJ inž. Marjan, direktor, komunalno podjetje »Kanalizacija«, Ljub- 

ljana; 
PRIMOŽIČ Darko, vodja sektorja vzdrževanja, Predilnica Litija; 
PUHAR Jože, varnostni tehnik, industrija bombažnih izdelkov, Kranj; 
PUST inž. Janez, vodja proizvodno tehničnega sektorja, »Žičnica«, tovarna 

strojev, strojnih in transportnih naprav, livarna barvnih kovin, Ljubljana; 
RAIČ Dragan, tajnik, fakulteta za strojništvo, Ljubljana; 
RAINER Bruno, direktor kadrovsko organizacijske službe, »Termika«, indu- 

strijsko in montažno podjetje za izolacije, Ljubljana; 
RAK Ivica, vodja odseka analiz, služba družbenega knjigovodstva, podruž- 

nica Novo mesto; 
REJC Henrik, vodja analitske službe, združene papirnice Ljubljana-Vevče, 

tovarna celuloze Medvode; 
REPSE Slava, računovodja, rudnik kaolina Črna, Kamnik; 
ROPRET Marijan, načelnik oddelka za gospodarstvo, skupščina občine 

Kranj; 
ROZMAN Dragica, šef splošnega oddelka, trgovsko podjetje »Volan«, Ljub- 

ijana; 
SAMAR Milivoj, šef raziskave tržišča in razvoja prodaje, živilski kombinat 

»Žito«, Ljubljana; 
SELIČ Ivan, direktor gospodarsko računskega sektorja, kovinska industrija 

Ig pri Ljubljani; 
SEVSEK Roman, v. d. vodje izvoza, združene papirnice Ljubljana-Vevče; 
SIMONIČ Metka, šef splošnega oddelka, tobačna tovarna Ljubljana; 
STARE Mirko, finančni inšpektor, služba družbenega knjigovodstva, po- 

družnica 515 Kranj; 
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STARIHA Janko, šef ekspoziture, Kreditna banka in hranilnica Ljubljana, 
ekspozitura Črnomelj; 

SVETINA Janko, vodja prodajnega sektorja, »Tesnilka«, tovarna tesnil in 
plastičnih mas, Medvode; 

SVOLJŠAK Ivan, šef pravne službe, »Ljubljana-transport«, komunalno 
podjetje za izvrševanje prevoznih in delavniških uslug, Ljubljana; 

ŠILAR Anton, sekretar, kmetijsko živilski kombinat Kranj; 
SlNK Igor, vodja splošne službe, splošno gradbeno podjetje »Tehnik-«, 

Škof j a Loka; 
ŠKERJANC Metod, referent za organizacijo in kadrovsko službo, elektro 

strojno podjetje »Tiki«, Ljubljana; 
ŠKRBEC Ivan, vodja tehničnega sektorja, kovinska industrija »Kovinopla- 

stika«, Lož; 
ŠKULJ Janez, pomočnik direktorja, stanovanjsko podjetje »Dom«, Ljub- 

ljana; 
ŠTURM Bogdan, pravni referent, »Javna skladišča«, podjetje za pretovor na 

železniških postajah in za skladiščenje blaga, Ljubljana; 
ŠULN Stane, šef finančnega sektorja;, »Novoles«, lesni kombinat, Novo 

mesto; 
ŠVARA Slavko, vodja organizacijsko kadrovskega oddelka, Toplarna Ljub- 

ljana; 
TISELJ Alojz, pomočnik direktorja, veleblagovnica »Nama«, Ljubljana; 
TOMAZlČ Franc, vodja gospodarskega oddelka, Zasavski premogovniki 

Trbovlje, rudnik Zagorje; 
TORNIČ Slavko, načelnik oddelka za gospodarstvo in finance, skupščina 

občine Cerknica; 
TRAMPUZ Miloš, upravitelj, bolnišnica za duševne in živčne bolezni Ljub- 

ljana-Polje; 
TRATNIK Milan, vodja plansko analitskega oddelka, Savske elektrarne, 

Ljubljana' . 
TRATNIK inž. Viktor, vodja razvoja, »Zmaj«, tovarna baterij, baterijskih 

svetilk in ogljenografitnih svetilk, Ljubljana; 
TROBIŠ Štefan, ravnatelj, osnovna šola »Vide Pregarc«, Ljubljana; 
TRONKAR Avrelij, vodja montaže kinoakustike, združeno podjetje Iskra 

Kranj, organizacija: Elektromehanika, Kranj; 
TURK Vinko, direktor sektorja trgovine na drobno, veletrgovina »Merca- 

tor«, import-export, Ljubljana; 
TUŠ AR Jože, vodja energetike, Steklarna Hrastnik; 
URBIC Anton, direktor splošnega sektorja, poslovno združenje proizvajal- 

cev tekstila in konfekcije Modna hiša, Ljubljana; 
VAKSELJ Bojan, upravnik gospodarsko tehničnih obratov, klinične bol- 

nice, Ljubljana; 
VIDIC Angelca, šef kadrovsko splošnega sektorja, »Elan«, tovarna športnega 

orodja, Begunje na Gorenjskem; 
ZUPANČIČ-VIČ AR inž. Marija, direktor, stanovanjsko podjetje Jesenice; 
ŽITNIK Rado, referent za izobraževanje in higiensko-tehnično zaščito, to- 

varna tekstilnih potrebščin »Utensilia«, Ljubljana. 
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OBRAZLOŽITEV 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
3. julija 1968 razpravljala o določitvi števila in o kandidatih za sodnike porot- 
nike okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Mandat dosedanjim sodnikom porotnikom tega sodišča je potekel 30. ju- 
nija 1968. 

Iz obrazložitve predsednika okrožnega gospodarskega sodišča je razvidno: 
V sedanji mandatni dobi so nekateri sodniki porotniki sodelovali pri soje- 

nju tudi več kot šestkrat letno. Da bi v bodoči mandatni dobi ne preobreme- 
njevali sodnike porotnike, predlaga predsednik okrožnega gospodarskega so- 
dišča, da se število sodnikov porotnikov poveča od dosedanjih 150 na 161 
sodnikov porotnikov. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani je evidentiralo 277 oseb kot možne 
kandidate za sodnike porotnike. Evidenčno so obravnavali tudi dosedanje sod- 
nike porotnike, da bi se tako najbolje odločili kdo od dosedanjih sodnikov 
porotnikov pride v poštev za ponovno izvolitev. Evidentiranje je bilo opravljeno 
prek občinskih konferenc SZDL, v nekaterih občinah pa so pri tem sodelovali 
tudi občinski sindikalni sveti, predstavniki komitejev občinske konference ZKS 
in samoupravni organi delovnih skupnosti, kjer so kandidati zaposleni. K pred- 
laganim kandidatom so dale delovne organizacije pismeno soglasje in sicer: 

— upravna vodstva v imenu del. skupnosti . . . . za 23 kandidatov 
— sveti delovnih skupnosti za 21 kandidatov 
— delavski sveti za 40 kandidatov 
— upravni odbori   za 9 kandidatov 

Okrožno gospodarsko sodišče je predhodno izdelalo analizo o strukturi za- 
poslenih po posameznih sektorjih gospodarstva in zaposlenih po posameznih 
občinah. Ta struktura je naslednja: 

1. Zaposleni po posameznih sektorjih gospodarstva: 

2. Zaposleni po posameznih občinah: Jesenice 13 161 oseb; Kranj 24 003 osebe; 
Radovljica 9633 oseb; Škofja Loka 8407 oseb; Tržič 5101 oseba; Cerknica 4017 
oseb; Domžale 9581 oseb; Grosuplje 3981 oseb; Hrastnik 4605 oseb; Kamnik 
7862 oseb; Kočevje 6094 oseb; Litija 3375 oseb; Ljubljana 127 261 oseb; Logatec 
3250 oseb; Ribnica 2265 oseb; Trbovlje 8153 oseb; Vrhnika 3244 oseb; Zagorje 
5097 oseb; Črnomelj 3780 oseb; Metlika 1930 oseb; Novo mesto 13 791 oseb; 
Trebnje 2029 oseb. 

industrija  
kmetijstvo  
gozdarstvo   . 
gradbeništvo  
promet  
trgovina  
gostinstvo  
obrt  
(indeks — gospodarstvo 100 °/o) 

53,4 »/o 
3,9 »/o 
2,4 o/o 

13,0 % 
7,9 o/o 
9,4o/o 
2,8 0/0 
7,2 0/0 
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Pri izbiri kandidatov iz vrst evidentiranih oseb je sodišče izhajalo iz vidika 
njihove strokovne primernosti z ozirom na vsebino predmetov v obravnavanih 
gospodarskih sporih in zadev gospodarsko-kazenskih prestopkov, z ozirom na 
probleme sporov med podjetji in enotami, ki se rešujejo v mešanih arbitražah 
in z ozirom na naloge stečajnih upraviteljev. Iz tega razloga se je sodišče pri 
sestavi evidence oprlo na sodno statistiko okrožnega gospodarskega sodišča za 
leto 1967. 

Pregled sodne statistike po vsebini sporov za leto 1967 pokaže naslednjo 
sliko: 

primerov 
1. Fakturne pravde   2470 
2. Nakup in prodaja blaga 341 
3. Prevoz  192 
4. Gradbeništvo  62 
5. Zavarovanje   18 
6. Spori v zvezi s prenosom osnovnih sredstev 11 
7. Spori iz socialnega zavarovanja 169 
8. Servisne in obrtniške usluge  93 
9. Drugo   71 

Kazenskih zadev gospodarskih prestopkov zaradi nepravilnega gospodar- 
skega ali računovodskega poslovanja je bilo v letu 1967 158 primerov. 

Nadalje je pri sestavi predlogov upoštevano:* 
— da naj na sodišču sodijo porotniki iz vseh krajev teritorialnega področja 

okrožnega gospodarskega sodišča in v nekakem sorazmerju s številom v družbe- 
nem sektorju, v posameznih občinah, zaposlenih občanov; 

— da naj število sodnikov porotnikov pokriva število civilno-gospodarskih 
sporov in gospodarsko-kazenskih zadev po panogah gospodarstva; 

— da upoštevajoč pravno problematiko sodnih zadev zbere ustrezne profile 
porotnikov npr., koliko naj bo kandidatov pravnikov, ekonomistov itd. ali onih 
z vsestransko življenjsko razgledanostjo, brez ozira na to, če nimajo višje 
šolske izobrazbe. 

Upoštevajoč navedene vidike je struktura predlaganih kandidatov na- 
slednja: 

Po šolski izobrazbi: število 
kandidatov 

visoka šolska izobrazba 82 
višja šolska izobrazba   35 
srednja šolska izobrazba . . . . : 41 
nižja šolska izobrazba 3 

Po kraju bivanja — po občinah: 

Grosuplje, Litija, Logatec, Metlika, Ribnica, Treb- 
nje in Vrhnika po 1 
Cerknica, Črnomelj, Hrastnik, Kočevje, Tržič, 
Zagorje ob Savi po 2 
Domžale, Kamnik-   po 3 
Skofja Loka, Trbovlje po 4 
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število 
kandidatov 

Jesenice, Radovljica po 6 
Novo mesto  7 
Kranj  9 
Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Vič-Rudnik . . . po 17 
Lj ubij ana-Cen ter    20 
Ljubljana-Šiška .    21 
Ljubljana-Moste  25 

Po strokovnosti: 
tehnične stroke   , , 36 
pravne stroke 33 
ekonomske stroke   . , 39 
upravne stroke .26 
finančne stroke  14 
gradbene stroke 6 
gozdarske stroke 4 
kemične stroke 3 

Po panogah dejavnosti: 

industrija 55 
kmetijstvo   , 5 
gozdarstvo 4 
gradbeništvo   . . 5 
promet   8 
trgovina 21 
gostinstvo   4 
druga področja  56 

Po starosti: 
do 30 let 11 
od 31 do 40 let 65 
od 41 do 50 let 63 
nad 50 let 22 

Po spolu je med predlaganimi kandidati za sodnike porotnike 30 žensk to 
je 18,6 °/o vseh predlaganih kandidatov. 

Od dosedanjih sodnikov porotnikov je ponovno predlaganih 66 ali 40,7'%. 
Vsak predlagani kandidat za sodnika porotnika je dal pristanek na izvolitev. 
Komisija za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru Skupščine 

SR Slovenije, da v predlogu odloka navedene kandidate izvoli za sodnike 
porotnike okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 
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VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije 
na svoji dne 8. julija 1968 

Izvolita se: 

1. za predsednika okrožnega sodišča v Mariboru: 
Branko Vezo višek, sodnik okrožnega sodišča v Mariboru; 

2. za sodnika okrožnega sodišča v Kranju: 
Lojze Cuznar, občinski javni tožilec v Kranju. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

Bencina Drago, 147, 150, 179 
Bernard Ivo: 4 
Bizjak Stane: 197 
Božič Jože: 173 
Brumen Ivan: 9, 30, 33 
Cesnik Janko: 43, 161, 164, 169, 172, 197 
Crne Vlado: 122, 125, 126, 137 
D e k 1 e v a Dragica: 140 
Dobrovoljc Lojze: 23 
Dolinšek Zdravko: 18, 86 
Forte Karel: 153 
Franko Ivan: 194 
Gaspari Majda: 188, 199, 200 
Gor en c Franc: 112 
Hočevar dr. France: 43 
Hribar Janez: 9, 124, 135 
Ivkovič Marija: 19, 169, 196 
Jakofčič inž. Slavko: 137, 150, 165 
Jak še Mirko: 115 
Jamar Mirko: 119, 121 
Janežič prof. Pavle: 185 
Jerman Riko: 54, 55 
Jonak Radoslav: 6, 56, 124, 186, 188 
Klemenčič Milan: 160, 167 
K o b a 1 Sveto: 30 
Kolar Franci: 113, 125, 130, 131, 133, 

163, 201 
K1 a d n i k dr. Marija: 34 
Kreft Ivan: 7, 80, 148, 189 
Križaj Franc: 27 
L i p u ž i č Boris: 5 
Majerič Avgust: 163 
Marine inž. Andrej: 109 
M a t i č i č Cene 17, 33, 34, 38, 42, 49, 

56, 58, 151, 162, 166, 169 

Mesaric Marija: 178 
Napotnik Alojz: 175 
Oman Ivan: 88 
P a c e k Jože: 164, 178 
Pelikan inž. Zvone: 74 
Perhavec inž. Edvard: 81, 171, 176 
Petelin Andrej: 103 
Polič inž. Miloš: 126, 127, 135, 152, 177 
Prateograzer Jože: 93 
Puppis inž. Nada: 106 
Pušenjak Rado: 6, 49, 91, 129, 184, 187 
Ratek Matija: 107 
Razdevšek inž. Franc: 61, 114 
Repič Viktor: 39, 126, 128 
Seliger Drago: 23, 45 
Šepetavc Milan: 26, 29, 30 
S n a b 1 Bogdan: 25, 90 
Staudekar Franc: 190 
Štefani >č Lojze: 130, 176 
S ter Janez: 136 
Štrukelj Jožko: 51, 138, 139, 145, 149, 

154, 157, 158, 168 
Tavčar inž. Adolf: 21, 84 
Tomič Zora: 154, 185, 194, 200, 202 
T ur k prof. Rudolf: 99 
Ulrih Ela-Atena: 129, 131, 132, 152 
Uršič Ivan: 96 
V a d n j a 1 Boris: 7, 137 
Vilfan dr. Joža: 163, 167 
V i ž i n t i n Milan: 162 
Vrečko Vladimir: 161, 172, 198, 200 
Z a lo k ar Slavko: 166 
Zupančič Miro: 100, 165 

Gospodarski zbor 

Barborič inž. Janez: 219, 255 
Brumen Ivan: 227 
Cimolini inž. Rudolf: 217 
Crne Vlado: 222, 236, 237, 240 
Dekle v a Dragica: 244, 247, 249, 250 
Glušič Miran: 204, 263 
G o s 1 a r Miran: 259 
Hlastec Peter: 206 
H u m a r Slavko: 236 
Javornik Jože: 213 
Kersnič Lojze: 256 
Klavs inž. Vladimir: 239 
Klemenčič Franc: 253 
K o č e v a r Ivan: 251 
K o v i č inž. Anton: 224, 225 
Lamu t Franc: 241, 242, 243, 265 

Lesar Jože: 208 
Pariš inž. Ivan: 255 
Polajnar Tone: 234, 258, 259, 260 
Prinčič Egon: 266 
Pungerčair Stane: 265 
Savinek Mihael: 220, 222, 236, 243, 

248, 262 
Simšič Stane: 223, 225, 235, 265 
Slavič Jože: 215, 245 
Stegu Alojz: 246 
Štrukelj Jožko: 261, 264, 265 
V a d n j a 1 Boris: 239 
Vogrinec Janko: 219, 249 
Vovk inž. Savo: 211 
Zupančič Anton: 238, 244 
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Prosvetno-kulturni zbor 

Belec Janko: 309 
Bogovič Jože: 351 
B r a č i č dr. Vladimir: 323, 332, 345, 359 
Cesnik Janko: 362 
C o'ki Dušan: 305, 308 
F e ld in Boris: 280, 301, 
F i 1 i p i č Lojze: 302 
G Ion ar Jože: 279, 301 
Golob Vlado: 315, 342, 
H a s 1 Miran: 288 
Kardelj Bojan: 347 
K ar lin Janez: 280, 312 
Kej ž ar Leopold: 297, 314 
Kornhauser dr. Aleksandra: 286, 320, 

340 
Kramar Vinko: 296 
K u z trn i č Franc: 304 
L i p u ž i č Boris: 274, 282, 331, 333, 343 
Lužnik Miro: 290 
Marentič ,Barica: 336 

Moschl Breda: 310 
O g r i n c Zlatko: 278 
Pernuš Jože: 298 
Plut Ciril: 351, 363 
P o 1 j a n š e k Miloš: 276, 294, 327, 337 
Premru dir. Lev: 274 
Pungartnik Oto: 289 
Puš Karel: 277, 349 
Ravnikar Božidar: 352 
Rojic Vida: 358 
Simoneti Rino: 268 
Smole Jože: 343,350 
Stiplovšek dr. Miro: 335 
Skaler Stanko: 334 
T r o j a r Štefan: 275 
Uršič Vlado: 322 
V o d o p i v e e Milenko: 308 
Vute Miroslav: 293, 350, 362 
Zaje Ludvik: 284 
Žele Ivan: 316 

321, 356 

252 

Socialno-zdravstveni zbor 

Bencina Drago: 371, 378 
Bizjak Stane: 398 
Drole dr. Adolf: 369, 389 
Gaspari Majda: 367, 379 
J a n e ž i č Pavle: 384 
L o š t r k Milan: 398 
Oblak Jože: 366, 376 

Plešivčnik dr. Drago: 389 
Sreš Štefan: 376 
Štaudeikar Franc: 386 
Štrukelj Jožko: 370 
Štrukelj dr. Milan: 377 
Šušteršič dr. Boris: 377 
T o m i č Zora: 367, 393 

Organizacij s 

Arigler Adolf: 448 
Božič Jože: 439 
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Damjan dr. Viktor: 402 
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D e 1 a k Tone: 418 
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Praček Jože: 411 

o -politični zbor 
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Rudolf Vida: 445 
Simončič inž. Lado: 406 
Sabec Janko: 419, 435 
Šepetavc Ferdo: 442 
Šiftar dr. Vanek: 413, 443 
S ter Ciril: 405 
Štrukelj Jožko: 426, 430, 435, 448 
T o m i č Zora: 438 
V i po t ni k Brane: 407 
Zabavnik Drago: 442 
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